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II LA BELGA SONORILO. 1908.

Règles grammaticales de 1’Esperanto.
Alphabet — Prononciation.

A, B, C = ts (tsar), Ĉ = tch (tchèque), D, E=é(été), F, 
G dur (gani), Ĝ = dj (adjudant), H aspiri, Ĥ = h guttural, 
son mixte entre le h et le k (très rare), I, J = y (yeux), ĵ — j 
(jour), K, L, M, N, O, P, R (un peu roulé), S (sifflant), Ŝ = ch 
(chat), T, U = ou, comme dans bouche, Ŭ = ou, comme dans 
oui, V, Z.

Toutes les lettres conservent toujours leur son alphabétique 
et doivent toujours se prononcer séparément, sauf les 2 diph- 
thongues aŭ et eŭ. ♦* *

Règle 1. L’Esperanto n'a qu’un article difini/rz, invariable. 
Il n’a pas d’article indifini.

Règle 2. Le substantif se termine par o. Le pluriel se forme 
par 1’adjonction de j. — Le compliment direct se marque 
par la terminaison n :

La patro., la patroj.
Compliment direct: La patron, la patrojn.
Règle 3. L’adjectif se termine par a et suit les règles du 

substantif: patra, patraj, patran, patrajn.
Règle 4. Les adjectifs numiraux cardinaux sont invariables: 

unu, du, tri, kvar, kvin, ses, sep, ok, naŭ, dek, cent, mil. Ces 
adjectifs peuvent s’employer substantivement et adverbale- 
ment: trio, sepe.

Règle 5. Les pronoms personnels sont: mi (je, moi), i7(tu, 
toi, peu usiti),ZZ(il, lui), ŝi (elle), (ii (il ou elle pour les animaux 
et les choses), si (soi), (nous), vi (vous), zZz’ (iis, elles).

Règle 6. Les terminaisons verbales sont au nombre de 12 : 
infinitif z: fari = faire ; présent as: mi faras — je fais ; passi 
is: vi faris = vous faisiez, vous avez fait; futur os : ili faros = 
iis feront; conditionnel us: §i farus — elle ferait; impiratif u: 
faru = fais, faites ; ni faru = faisons ; ili faru = qu’ils fas- 
sent.

Participe actif: prisent: ant: faranta — faisant; passi int : 
farinla=&yant fait; futur ont: faronta—dĉv&nt faire, qui fera.

Participe passif: prisent al:farata = itant fait; passi it: 
fàrita= ayant iti fait; futur ot '. farota — devant être fait, que 
l’on fera.

Verbe auxiliaire unique esti — être.
Règle 7. L’adverbe est caractirisi par e.
Rigle 8. Toules les prépositions régissent le nominatif.
Règle 9. Chaque mot se prononce absolument comme il est 

écrit.
Règle 10. L’accent tonique se place toujours sur 1’avant 

dernière syllabe.
Règle 11. Les mots composés s’obtiennent par la réunion 

des éléments qui les forment. Le mot fondamental se met tou
jours à la fin.

Règle 12.S'd y a dans la phrase un autre mot de sens nigatif, 
1’adverbe «ne » se supprime.

Rigle 13. Si le mot marque le lieu oŭ l’on va, on le termine 
par 1’« de clarté, à condition qu’il ne soit pas pricidi d’une 
préposition.

Rigle 14. Chaque préposition possède un sens immuable 
qui en fixe 1’emploi. Si le choix de la préposition ne s’iinpose 
pas clairement on fait usage de la préposition je.

Rigle 15. Les mots internationaux ne changent pas en Espe
ranto; iis en prennent seulement 1’orthographe: théâtre=/ez7/zv.

Rigle 16. Les terminaisons des substantifs et de 1’article 
peuvent se supprimer et se remplacer par une apostrophe 
dans certains cas.

Spraakkundige regels van het Esperanto.
Alphabet — Uitspraakleer.

A. B, C = ts (tsar), Ĉ — tch (fr. tchèque), D, E (half lang) 
F. G, Ĝ = dj (adjudant), H, Ĥ = ch, I, J, J (fr. jour), K L, M, N, 
O, P. R, S, Ŝ (fr. chat), T, U = oe (boer), Ŭ = w, V, Z.

Al de letters behouden steeds hun alphabetischen klank en 
moeten altijd uitgesproken worden, behoudens de tweeklanken 
aŭ en eŭ.

** *
Regei 1. Het Esperanto heeft slechts een bepalend lid

woord la. Er bestaat geen niet bepalend lidwoord.
Regei 2. Het naamwoord gaat uit op o. Het meervoud 

wordt gevormd door bijvoeging van j. Het voorwerp wordt 
aangeduid door de bijvoeging van n.

La patro, la patroj.
Voorwerp: La patron, la patrojn.

Regel 3. Het hoedanigheidswoord gaat uit op a en volgt de 
regels van het naamwoord: patra, patraj -, patran, patrajn.

Regel 4. De grondgetallen zijn onveranderlijk : unu, du, tri, 
kvar, kvin, ses, sep, ok, naŭ, dek, cent, mil. Deze grondgetallen 
kunnen ais naamwoord en ais bijwoord gebruikt worden 
trio, sepe.

Regel 5. De persoonlijke voornaamwoorden zijn : wz(ik, mij), 
ci (het oude du, dich>, li (hij, hem), ŝz (zij, liaar), yz (het), 
si (zich), ni (wij, ous), vi (gij, u), ili (zij, hem).

Regel 6. De uitgangen der werkwoorden zijn ten getale van 
12: Noemvorm ilfari = doen ; tegenw. tijd as : mi faras — ik 
doe ; veri. tijd is : vi faris = gij deedt, gij hebt gedaan ; toek. 
tijd os: ili faros — zij zullen doen; voorwaardelijke wijze us 
ŝi farus = zij zou doen; gebiedende wijze u: faru — doe, 
doet; ni faru = laat ons doen; ili faru — dat zij doen.

Bedrijvend deelwoord : tegenw. tijd : ant: fatani a-=doe.ndĉ. 
veri. tijd int: falinta — gedaan hebbende; toek. tijd ont'. 
falonta — zullende doen.

Lijdend deelwoord : tegenw. tijd at '.farata — gedaan (wor- 
dend); veri. tijd//: farita = gedaan (zijnde);toek. tijd ot'. farota 
= zullende gedaan worden.

Eenig hulpwerkwoord : esti— zijn.
Regel 7. Het bijwoord is gekenschetst door e.
Regel 8. Al de voorzetsels vorderen een nominatief.
Regel p. Ieder woord wordt volstrekt uitgesproken zooals 

het geschreven staat.
Regel 10. De klemtoon valt altijd op de voorlaatste letter- 

greep.
Regel 11. De samengestelde woorden worden bekomen door 

de vereeniging van hunne bestanddeelen. Het grondwoord 
wordt steeds achteraan geplaatst.

Regel 12. Indien in den zin een ander woord met ontken- 
nende beteekenis voorkomt wordt het bijwoord « ne » weg- 
gelaten.

Regel 13. Indien het woord de plaats aanduidt waarheen 
men gaat, voegt men er de n van duidelijkheid bij, op voor- 
w-aarde dat het niet van een voorzetsel voorafgegaan zij.

Regel 14. Ieder voorzetsel heeft eene onveranderlijke be
teekenis dieer hetgebruik van vaststelt.Indien de keuze van het 
voorzetsel niet klaar genoeg bepaald is bedient men zich van 
het voorzetsel je.

Regel 15. De internationale woorden veranderen niet in het 
Esperanto; zij nemen er slechts de schrijfwijze van aan: 
theater = teatro.

Regel 16. De uitgangen van het naamwoord en van het 
lidwoord kunnen weggelaten en in sommige gevallen door 
een afkappingsteeken vervangen worden.
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«

DEVENO EN ESPERANTO.
(Daŭrigo).

AFFIXES AD et EK.

Ad, dit le Fundamento, marque la « durée dans 
Faction », et, par extension, « la répétition de Fac
tion ».
Exemples classiques: pafo , pafado;

danco, dancado.
Une conséquence logique, évidente et inéluctable, 

de cette définition est que le suffixe ad ne peut 
s’appliquer qu’à un radical qui signifie déjà par 
lui-meme une action.

Nous avons insisté longuement là-dessus dans 
notre article du 19 janvier dernier (n0 76), auquel 
nous prions nos lecteurs de bien vouloir se repórter.

Nous y avons montre que, contrairement à la 
définition assignée à ad par le Fundamento, on 
trouve,dans 1’Esperanto actuelle suffixe ad employé 
pour exprimer uniquement l' action, sans aucune idée 
ni de continuité, ni de répétition.

AFIKSOJ AD kaj EK.

Ad, diras la Fundamento, montras « daŭron en 
ago » kaj vastigante « ripeton de la ago ».

Klasikaj ekzemploj: pafo, pafado ;
danco, dancado.

Logika, evidenta kaj neevitebla konsekvenco de 
tiu difino, estas ke ad povas nur sin apliki al radiko 
kiu, per si-mem, jam signifas agon.

Ni tre insistis pri tio en nia artikolo de la pasinta 
19n de Januaro (n° 76), al kiu ni rogas niajn leg
antojn bonvole sin turni.

Ni tie montris ke, malgraŭ la difino pri ad en la 
Fundamento, oni trovas, en la nuna Esperanto, la 
sufikson ad uzatan por esprimi nur agon, sen ideo 
nek pri daŭro, nek pri ripeto.

Exemples: 
faldado = 
brosado — 
fendado = 
kronado = 
ete..., k. c.

action de plier
action de brosser 
action de fendre 
couronnement (action)

(ago) alors que faldo — pli (résultat, rezultato.) 
»
»
»

alors que broso — brosse (instrument, instrumento.) 
alors que fendo — iente (résultat, rezultato.) 
alors que krono = couronne (objet, objekto.)

ad a été, àCette deviadon de 1’usage du suffixe 
un moment donné, transforare en règle grammati
cale.

Tiu dekliniĝo de la uzado de 1’ sufikso ad estis 
starigata kiel gramatika regulo.
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Dans 1’importante grammaire complete d’Esper- 
anto de Monsieur le professeur C. Aymonier, 
on lit:

§257...
/Z y a des cas oti ado sert uniquement à indiqner 

Í action;
Exemple: krono — couronne; kronado — couron- 

nement, (kroni = couronner).
** *

II y a là, on ne saurait trop le répéter, une incon- 
séquence manifeste dans Pemploi de ad.

Cette inconséquence est due au manque, dans 
1’Esperanto actuel, d’un suffixe spécial, exclusive- 
ment reserve pour distinguer, quand dest nécessaire, 
Faction de son résultat.

La règle admise dans la grammaire de M. Aymo
nier montre à quels résultats malencontreux aboutit 
« 1’évolution » naturelle d’une langue quelconque.

Nous estimons que Ie Lingva komitato eut dú 
condamner sans appel de teis résultats malencon
treux.

Ce sera le rôle d’une Académie espérantiste cen
trale, telle que celle préconisée par frère Isidore, et 
ratifiée par de nombreux espérantistes, à commen
cer par tous ceux de Belgique.

Dire qu’à côté de broso — brosse (instrument con
cret) on admettra brosado = action de brosser; qu’à 
côté de krono = couronne (objet matériel) on em- 
p'.oiera kronado = couronnement (action), est expres- 
sément contraire au Fundamento, et, ce qui est aussi 
important, expressément contraire au bon sens qui 
doit dominer la langue auxiliaire definitive.

Nous ne nous lasserons pas de le répéter, il ne 
valait vraiment pas la peine de déclarer le Funda
mento netuŝebla, neŝanĝebla, pour laisser ensuite 
massacrer la langue par des espérantistes un peu 
trop pressés de fabriquer des composés et des déri
vés au petit bonheur, et forcément à tort et à tra
vers, selon la caractéristique — expérimentalement 
constante — de 1’évolution des langues naturelles.

Le développement du dictionnaire Esperanto doit 
ĉtre strictement laissé à un groupe central (Lingva 
komitato, Académie espérantiste, comitê peima- 
nent de la langue internationale, comme on voudra 
1’appeler définitivement).

Sinon il arrivera ceci (qui est déjà arrivé mal- 
heureusement), que des gens, d’abord attirés à 
1’Esperanto par 1’exposé de ses príncipes logiques 
et réguliers, 1’apprennent, puis cherchent à s’en 
servir pour traduire, non pas seulement la « ĉiutaga 
vivo », mais aussi des ouvrages scientifiques et 
techniques, ce qui est au moins aussi important que 
de traduire des ouvrages purement littéraires. Mais 
alors, en trouvant dans les vocabulaires de teis 
crocs-en-jambe aux príncipes fondamentaux, iis se 
rendent bientôt compte qu’ils font une oeuvre ingrate 
et vaine, et iis abandonnent la langue à laquelle iis 
étaient venus avec enthousiasme, et qui a déçu 
leurs espoirs.

Tel est Ie danger, non pas hypothétique et ima
ginaire, mais prévu et signalé par d’excellents espé
rantistes.

Le moment avons-nous déjà dit, est venu de 
signaler ce danger au monde espérantiste libre.

C’est ce que nous continucrons à faire avec la .

En la grava plena gramatiko de Esperanto de 
Sinjoro profesoro C. Aymonier, oni legas:

§ 257...
Ekzistas okazoj en kiuj « ado » utilas nur por 

montri la agon.
Ekzemplo : krono (objekto), kronado (ago meti 

kronon al iu); kroni (= meti kronon al iu).
** *

Tie kuŝas, oni ne povus tion tro ripeti, manifesta 
nekonsekvenco en uzo de ad.

Tiu nekonsekvenco naskiĝis pro la manko, en la 
nuna Esperanto, de speciala sufikso, ekskluzive 
rezervita por diferencigi, kiam tio estas necesa, ĉu 
la agon, ĉu la rezultaton de la ago.

La regulo, akceptita en la gramatiko de Sr Aymo
nier, montras al kiuj lamaj rezultatoj kondukas 
la « evolucio » natura de ia lingvo.

Ni opinias ke la Lingva Komitato estis devanta 
nepre kondamni, sen revoko ebla, tiajn rezultatojn.

Tia estos la rolo de Centra Esperantista Akade
mio, ekzemple la proponita de frato Izidoro kaj 
akceptita de inuitaj Esperantistoj, komence de ĉiuj 
Belgaj.

Instrui ke, fianke de broso = konkreta objekto, 
oni akceptos brosado = ago ie brosi; ke, fianke de 
krono = materia objekto, oni uzos kronado = meti 
kronon al iu, estas nepre kontraŭ. la Fundamento, kaj, 
(punkto ankaŭ grava) estas nepre kontraŭ la saĝo, 
kiu devas superregi la definitivan helpantan lingvon.

Ni ne laciĝos ripeti ke vere, ne estis necesa 
anonci ke la Fundamento estos netuŝebla, neŝanĝ
ebla, por poste permesi la’difektiĝon de la lingvo 
per esperantistoj tro rapidemaj en la fabrikado de 
kunmetitaj vortoj kaj de devenaĵoj formitaj hazarde 
kaj, iafoje, malrajte kaj flanke laŭ la karakterizo — 
esperimente ĉiama — de la evolucio de la naturaj 
lingvoj.

La vastigo de la Esperanta vortaro devas esti 
preciza afero rezervata por ia centra grupo (Lingva 
Komitato, Esperanta akademio,Konstanta komitato 
de la internacia lingvo, kiel oni akceptos ĝin nomizi 
definitive).

Se ne, okazus (malfeliĉe, tio jam okazis) ke homoj, 
unue altiritaj al Esperanto pro la elmontro de ĝiaj 
logikaj kaj regulaj principoj, lernus ĝin, poste penus 
utili ĝin por traduki, ne nur la « ĉiutagan vivon » 
sed ankaŭ sciencajn kaj teknikajn verkojn, kio estas 
almenaŭ tiel grava kiel traduko de verkoj nur 
literaturaj. Sed okazos, ke, trovante en la vortaroj, 
tiajn mankojn pri la fundamentaj principoj, ili baldaŭ 
komprenos ke ili komencis malfacilan kaj vanan 
laboron, kaj ili forlasos la lingvon, al kiu ili alvenis 
entuziasme kaj kiu forportis iliajn esperojn.

Tia estas la danĝero, ne hipoteza aŭ imaga, sed 
antaŭvidita kaj montrita de lertaj Esperantistoj.

La momento, jam tion mi diras, estas alveninta 
signali tiun danĝeron al la Esperantista mondo 
libera.

Tion ni faras kun la certeco ke tiu mondo kom- 
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certitude que ce monde là comprendra que c’est le 
seul moyen d’empĉcher 1’Esperanto d’achever de 
s’enliser dans le marais des illogismes et des idio- 
tismes.

Non, il ne faut pas que notre chère langue s’aban- 
donne à 1’évolution de hasard des langues natu
relles; elle doit, pour vivre, prospérer et s’affirmer 
à jamais, demeurer strictement artificielle, c’est-a- 
dire obéir au raisonnement de 1’intelligence hu
maine.

** *•
On a encore denature complctement la signification 

du suffixe ad en le faisant servir à rendre la nuance 
de 1’imparfait,sous pretexte qu’il indiquerait «quune 
action est en train de s' accomplir ».

(Avmonier, grammaire complète, § 256).

Ce qui tait pour le suffixe ad, dans 1’Esperanto 
actuel, un troisième sens nettement différent des 
deux autres.

Si 1’imparfait fait défaut, comme il semble bien, à 
1’Esperanto actuel, il faut adjoindre ce temps à la 
conjugaison par le moyen d’une terminaison verbale 
nouvelle, ou par un infixe d’antériorité, au lieu de le 
suppléer par des expédients qui détournent les 
affixes de leur sens (qui doit demeurer unique) et de 
leur role propre.

Non-seulement, en laissant agir sur 1’Esperanto 
1’cvolution de hasard des langues naturelles, on est 
arrive à donner 3 sens différents au suffixe ad, mais 
on trouve teis dérivés, formés par ad, auxquels on 
donne abusivement un sens inexact.

Tel est, par exemple, parolado auquel on donne le 
sens de discours.

Si Ton compare parolado à kantado, marŝado, 
ete..., il signifie uniquement Vexercice fréquent ou 
prolonge de la parole.

Et c’est dans ce sens, seul exact, qu’il est employé 
dans le Fundamento:

« Lia kieraria parolo estis tre bela, sed la tro multo 
parolado lacigas lin » (Ekzercaro § 40).

Le sens est clair; on peut done parler toute une 
journée, sans faire un seul discours. Le mot parolado 
n’est pas seulement vague, il est encore inexact; 
ĉar un discours n’est pas nécessairement parlé; ii 
peut être simplement écrit, lorsqu’il est un dévelop- 
peinent didactique sur un sujet: par exemple le 
« Discours sur la Méthode » de Descartes.

Ce n’est done pas un composé plus ou moins 
compliqué qu’il faut pour rendre le mot discours, 
mais un radical nouveau.

On en sera plus convaincu encore si on examine 
le mot « interparolado » qui signifie « conversation » 
et non pas « échange de discours ».

Si on garde au suffixe ad les 3 rôles différents 
qu’il a maintenant on se heurtera constamment à 
des équivoques.

Comment traduire, par exemple, la phrase sui- 
vante:

« Hieraŭ mi paroladis... »
Est-ce: « Hier j’ai beaucoup parlé... »

« Hier j’ai fait un discours... »
« Je parlais hier... » ?

Il est évident, d’après les exemples mèmes du 
Fundamento, que le premier sens est seul juste, et 
que les deux autres emplois sont abusifs.

prenos ke tie kuŝas la sola rimedo por malebligi 
Esperanton plenumi ĝian perdon en la marĉo de la 
mallogikajoj kaj idiotismoj.

Ne, ilia kara lingvo ne povas esti forlasata al la 
hazarda evolucio de la naturaj lingvoj; por vivi, 
prosperi kaj stariĝi por ĉiam, ĝi devas resti precize 
artefarita, tio estas diri ĝi devas obei al la racio de 
la homa inteligenteco.

***
Oni ankaŭ plene falsis la signifon de la sufikso 

ad, uzante ĝin por traduki Ia nuancon de la neper
fekta verba tempo, pro tio kc ĝi montrus « agon kia 
estas plenumiganta ».

(Avmonier, plena gramatiko, £ 256).

Tio enkondukas, por la sufikso ad, en la nuna 
Esperanto, trian sencon, tute malsimilan de la du 
aliaj.

Se la neperfekta tempo mankas, kiel tio ŝajnas, 
en la nuna Esperanto, estas necesa aldoni tiun 
tempon al la konjugacio, per speciala verba finiĝo 
aŭ per internafikso de antaŭeco, anstataŭ uzi en 
tiu celo kunmetaĉojn kiuj deflankigas la afiksojn 
de ilia senco, (kiu devas resti unika) kaj de ilia 
propra rolo.

Ne sole, permesante ke la hazarda evolucio de 
la naturaj lingvoj agu sur Esperanto, oni ricevis tri 
malsamajn sencojn por la afikso ad, sed ankaŭ oni 
trovas iajn devenaĵojn formitajn per ad, al kiuj oni 
donas trouzeme, netaŭgan sencon.

Tia estas, ekzemple, parolado, al kiu oni donas la 
sencon de 1’ franca vorto discours.

Se oni komparas paroladon al kantado, marŝado, 
k. c. ĝi signifas unike la oftan aŭ dauran uzon de la 
parolo.

Estas laŭ tiu senco, la sola preciza, ke la Funda
mento ĝin uzis :

« Lia hieraŭa parolo estis tre bela, sed la tro 
« multa parolado lacigas lin ». (Ekzercaro § 40).

La senco estas klara; oni do povas paroli dum 
tuta tago, ne farante ian « discours ». La vorto pa
rolado ne nur estas vaga, ĝi ankaŭ estas netaŭga; 
ĉar « discours » ne estas necesa parolata ; ĝi povas 
esti simple skribata, kiam ĝi estas didaktika dis
volvo de temo: ekzemple la « Discours pri la 
Metodo » de Descartes.

Do ne estas kunmetita vorto, pli malpli malsimpla, 
kiu povus traduki la sencon de 1’ vorto « discours », 
sed nova radiko.

De tio oni estos ankoraŭ pli konvinkata se oni 
ekzamenas la vorton « interparolado » kiu signifas 
« konversacio » kaj ne « interŝanĝo de discours ».

Se oni konservus por la sufikso ad la tri mal
samajn rolojn, kiujn nun ĝi havas, oni ĉiam haltiĝos 
pri dusencoj.

Kiel kompreni, ekzemple, la sekvantan frazon:

« Hieraŭ mi paroladis... »
Ĉu « Hieraŭ mi estis multe parolanta... »

« Hieraŭ mi faris « discours »?... »
« Hieraŭ mi parolis... »

Estas evidenta ke, laŭ la ekzemploj mem de 1’ 
Fundamento, nur la unua senco estas ĝusta, kaj ke 
pri la du aliaj uzoj estas necesa havi specialan ra-
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Répétons qu’il íaut un radical spécial pour signi
fier discours; et ce radical serait bien plus utile que 
« oratoro », qu’on adniet comme synonyme (equivo
que) de parolanto et parolisto.

Arrivons au préfixe ek.
L’équivoque de ce préfixe se manifeste dans sa 

définition même: « ek indique une action qui com
mence ou qui est momentanee ».

Exemples:
kanti, chanter; ekkanti — commencer à chanter 

(lr sens) 
krii, crier; ekkrii = s’écrier (action momentanee;

2me sens).
11 y a là deux sens bien différents, qu’il serait 

souvent utile de distinguer.
Ekvidi, par exemple, signifie-t-il « apercevoir » 

(commencer à voir), ou « entrevoir » (voir un instant 
seulement)?

Il faut le deviner,c’est-a-dire se comporter comme 
dans les langues naturelles.

Les Espérantistes slaves emploient ek surtout 
pour indiquer une action momentanee; et iis en 
font un véritable abus.

En effet, puisque ad indique la durée ou la répé- 
tition de 1’action, le verbe simple indique suffi
samment Faction momentanée ou simple; dans le 
Fundamento pafo — coup de fusil, est opposé à 
paf ado (fusillade), mais les Espérantistes slaves ne 
manquent jamais de dire « ekpafo »!

Les Espérantistes slaves ne peuvent pour ainsi 
dire employer aucun verbe sans lui accoler le pré
fixe ek ou le suffixe ad, selon les cas ce qui engendre, 
dit Couturat, un effroyable abus de ces deux affixes, 
mais surtout du premier, qui est presque toujours 
absolument inutile, et dont la répétition ne peut que 
devenir agaçante: ekaperi, ekbati, ekfrapi, ekgrati, 
ekrigardi, ete., ont le plus souvent le sens des verbes 
simples aperi, bati, frapi, grati, rigardi, ete...

Quels sont, par exemple, le sens et 1’utilité de ek 
dans des phrases comme celles-ci:

dikon por traduki « discours » ; kaj tiu radiko estos 
multe pli utila ol « oratoro », kiun oni akceptas kiel 
sinonimon (dusencan) de parolanto kaj parolisto.

*♦ ♦
Ni alvenu al la prefikso ek.
La dusenco de tiu prefikso montriĝas en sia difino 

mem:«ek montras agon kiu komencas aŭ kiu daŭras 
nur dum unu momento ».

Ekzemploj: 
kanti; ekkanti = komenci kanti (lft senco)

krii; ekkrii = krii dum momento (2a senco).

Tie kuŝas du sencoj tre malsamaj, kiujn estus 
utila diferencigi.

Ĉu ekzemple « ekvidi » signifas « komenci vidi » 
(france apercevoir) aŭ « vidi dum momento » (fr. 
entrevoir}.

Estas necesa diveni tion, estas diri agi kiel en la 
naturaj lingvoj.

** *
La Slavoj Esperantistoj uzas ek por montri 

precipe momentalan agon; eĉ ili trouzas tiun sencon 
de ek.

Efektive ĉar ad montras daŭron aŭ ripeton de la 
ago, la simpla verbo montras sufiĉe la momentalan 
aŭ simplan agon ; en la Fundamento oni trovas 
« pafo » kiu kontrastas je « pafado »; sed la Slavaj 
Esperantistoj neniam mankas diri « ekpafo »!

La Slavaj Esperantistoj povas, kvaze, uzi nenian 
verbon sen kunigi al ĝi la prefikson ek aŭ la sufikson 
ad, laŭ la okazoj: tio naskas, diras Couturat, teruran 
trouzon de tiuj du afiksoj, sed precipe de la unua, 
kiu estas preskaŭ ĉiam neutila, kaj de kiu la ripeto 
povas nur fariĝi malagrabla: ekaperi, ekbati, ek
frapi, ekgrati, ekrigardi, k. c. havas, la plej ofte, la 
sencon de la simplaj verboj: aperi, bati, frapi, grati, 
rigardi, k. c.

Kia estas, ekzemple, la senco kaj la utilo de ek, 
en frazoj, kiel tiuj ĉi:

« Ekaŭdinte tiun ĉi plendon... »
« Kio min defendos, se oni ekvolus fari al mi...
« Vi tiel krias, ke ŝtono ekkompatus vin. »
« Foje kiam en la lando ekregis granda malkareco,

Dans cet exemple ek est même employé à contre- 
sens, ĉar il s’agissait d’une sécheresse, c’est-à-dire, 
évidemment, d’un état durable.

Autres exemples:

malbonan? »

eĉ la ĉiutaga pano 
[ekmankis al li

Eĉ en tiu ĉi ekzemplo, ek estas uzata kontraŭ
sence, ĉar oni parolis pri sekeco, estas diri, evidente, 
pri stato daŭranta.

Aliai ekzemploj:
A

« Ciufoje kiam ŝi ekstaris antaŭ la spegulo.» 
« Kio okazos, se ni ekmalpacos kun li? »
« Granda reĝo ekregis en Grekujo. »

Dans cet exemple le sens est bien plutôt celui 
de 1’imparfait, ĉar cliacun traduit ici ekregis par 
« régnait ».

** *
On trouve meme les deux affixes ek et ad appliqué 

simultanément au meme verbe, comme si leurs sens

En tiu ĉiu ekzemplo, la senco estas pliĝustadirc 
tiu de la neperfekta tempo, ĉar ĉiu tradukus tie ĉi 
« ekregis » per la franca « régnait».

* *
Eĉ oni trovas la afiksoj ek kaj ad, ambe aplikitaj 

samtempe al sama verbo,tiam kiam iliaj sencoj estas 
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n’étaient pas contraíres: ekvidadis, ekamadis (dans 
Fundamenta krestomatio).

* * *
Enfin il est arrive à tel auteur d’emplover ek au 

lieu de iĝ.
On trouve par exemple: ekmalsanis, alors qu’il 

aurait fallu malsaniĝis.
** *

Dans le cas oii Ton veut marquer particuiièrement 
la brièveté ou la soudaineté d’une action, on ne 
peut se dispenser d’employer un adverbe, toujours 
plus précis qu’un affixe.

♦* *
II faut examiner, d’autre part, si le suffixe ek de 

FEsperanto actuel, a été bien chois!: on peut esti- 
mer que non; pour tout Indo-Européen la syllabe 
ek évoque 1’idée de sortir; c’est Ie sens de ou ex 
en grec, de ex en latin, dans toutes les langues 
romanes, et dans tons les mots internationaux, 
venus du latin.

Le suffixe des inchoatifs, en grec et en latin, est 
esk.

En résumé le suffixe actuel ek est inutile dans le 
sons d’action momentanée ; et, dans Ie sens de 
commencement de Faction, il est mal choisi.

* * *
I/abus que les auteurs slaves font des deux affixes 

ek et ad est un simple idiotisme; il vient d’une par- 
ticularité de la conjugaison russe, qui distingue 
divers « aspects » des verbes, à savoir Faspect 
parfait, et Faspect imparfait (celui-ci marquant 
durée ou repetition).

Or une langue auxiliaire internationale doit sans 
doute pouvoir exprimer toutes les nuances de la 
pensée, mais d’une manière logique, c’est-à-dire 
que pourra comprendre de lui-même un espérantiste 
de n’importe quelle race, de n’importe quelle partie 
du monde; c’est folie, c’est danger de niort pour 
FEsperanto d’accepter les idiotismes, c’est-à-dire 
des expressions que ne peut pas toujours expliquer 
Ie peuple meme qui les possède.

. ** *
II nous reste à rappeler que Ido propose le suffixe 

esk, et dit:
« Ce suffixe, joint à des radicaux verbaux, forme 

« des verbes qui signifient: commencer à... se 
« mettre à... ».

Exemples :

malaj: ekvidadis, ekamadis (el Fundamenta kresto
matio).

** *
Fine okazis ke ia bona verkisto uzis ek anstataŭ iĝ.

Oni trovas ekzemple : « ekmalsanis » kiam estis 
necesa uzi « malsaniĝis ».

. ** *
En la okazoj, kiam oni intencas speciale montri 

la mallongecon aŭ la subitecon de ago, oni ne 
povas sin liberigi de la uzo de adverbo, ĉiam pli 
preciza ol afikso.

** *
Estas necesa ekzameni, aliparte, ĉu la sufikso ek 

de la nuna Esperanto estas bone elektita: oni 
povas opinii nee ; por ĉiu Indo-Eŭropeano, la silabo 
ek elvokas la ideon pri eliro ; estas la senco de ek 
aŭ ex en greka lingvo, de ex en latina lingvo, en 
ĉiuj romanaj lingvoj kaj en ĉiu internacia vorto 
naskita de la latina lingvo.

La sufikso de la inkoativoj (t. e. la verboj kiuj 
esprimas la komencon de ia ago) en greka kaj 
latina lingvoj, estas esk.

Resume la nuna afikso ek estas neutila en senco 
de momentala ago ; kaj en senco de komenco de la 
ago, ĝi estas malbone elektita.

** *
La trouzo, kiun la Slavaj verkistoj faras de la 

du afiksoj ek kaj ad estas nur idiotismo ; ĝi naskiĝis 
el specialajo de la Rusa konjugacio, kiu diferenc
igas diversajn « aspektojn » de la verboj, nome la 
perfektan aspekton kaj la neperfektan aspekton 
(tiu ĉi montras daŭron aŭ ripeton).

Nu, internacia helpanta lingvo devas, sendube, 
esti kapabla esprimi ĉiujn nuancojn de F penso, 
sed logikamaniere, estas diri laŭ maniero tuj kom
prenebla de Esperantisto de kia ajn raco, de kia 
ajn parto de F mondo; estas frenezeco, estas 
danĝero de morto por Esperanto, akcepti la idiot
ismojn, t. e. esprimoj, ne ĉiam karigeblaj de F popolo 
mem, kiu ilin posedas.

** *
Restas por ni rememorigi ke Ido proponas la 

sufikson esk, kaj diras :
« Tiu sufikso kunigata al verbaj radikoj formas 

« verbojn kiuj signifas : komenci...

« Ekzemploj :

dormeski 
voja ĝeski 
morte ski 
kolereski 
videski

— s’endormir;
= se mettre en voyage;
= commencer à mourir;
= se mettre en colère;
= apercevoir.

« Quand le verbe primitif est actif, le verbe dérivé 
« en eski 1’est également, et par suite peut avoir un 
« régime direct.

« Le suffixe esk peut se superposer au suffixe iĝ: 
« j> ali ĝeski — commencer à pâlir. »

Antido proposait également le meme suffixe esk 
avec le meme sens.

« Kiam la verbo estas aktiva, la devenanta verbo 
« per eski same estas aktiva, kaj sekve povas ricevi 
« rektan komplementon.

« La sufikso esk povas kuniĝi al sufikso iĝ: 
« paliĝeski = komenci fariĝi pala ».

Antido proponis ankaŭ la saman afikson fĵ^kun 
sama senco.
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QUELQUES CAS LIMITES.

Nous avons appelé cas limites les cas oŭ Ton 
peut hésiter daus 1’application des règles de dé
rivation.

L’examen de teis de ces cas, pour leur traduction 
en Esperanto, montre qu'ils sont dus au vague et au 
vide mêmes de certaines expressions banales de 
nos langues naturelles; la découverte de ce vague, 
de ce vide prouve expérimentalement que 1’Es- 
peranto bien manie est un excellent instrument 
d’analyse logique.

** *
Les dictionnaires espérantistes actuels donnent: 

sano — bonne santé (en elle-mĉme) ; 
saneco = état de bonne santé.

Nous avons déjà signalé la fréquence de ce dua
lisme, 1’inconséquence qu’il révèle.

Sans doute, les auteurs de manuels et de diction
naires se sont efforcés de pallier cette inconséquen- 
ce en disant que « la bonne sauté en elle-même » 
est chose différente de « 1’état de bonne santé ».

Mais cette distinction, plus que subtile, ne fait 
plus illusion à personne ; qu’est-ce que la santé « en 
elle-même », c’est-à-dire indépendammant des êtres 
vivants ?

Ce serait une notion inconcevable; en réalité 
« la santé en elle-même » ne signifie rien, ou c’est 
une mauvaise dialectique pour désigner « 1’état 
d’une personne saine », c’est-à-dire « la eco (état, 
qualité) de la sano (= personne saine).

II faut done dire : sano = personne saine ;
saneco — santé ;

De meme malsano = personne malade.
malsaneco = maladie.

On remarquera que nous venons de dire « santé » 
tout court, et non « bonne santé » comme on a 
accoutumé de dire; que désigne en effet le mot 
santé ? Il désigne Tétat de celui qui est saiu (saiu 
tout court, sans qualificatif comme dans bonne 
santé); le mot « santé » indique « Tétat de celui 
dont les fonctions physiologiqties ne sont troublées 
par aucune maladie ».

II semble done bien que le mot « santé » se suffit 
à lui-même, et que c’est une erreur de dire comme 
le fait TEsperanto actuel, que « saneco » c’est la 
« bonne santé ».

II faut dire, tout court, saneco = santé ;
dont le contraire sera malsaneco — maladie ; état 

d’un être malade.
La maladie n’est pas un objet ou un être concret, 

c’est toujours une qualité abstraite.
On dira peut-être qu’il faut distinguer « la maladie 

en général» de telle ou telle «maladie particuliere», 
comme la rougeole ou la scarlatine ?

C’est ce que semble avoir fait le Dr Vallienne 
(Espérantiste de grande valeur et de grande acti
vite1 comme on sait) en employant le mot malsanado 
pour maladie, alors que le mot ne peut
qu’indiquer une chose concrete, ayant telle ou telle 
qualité (po^tive ou négative); en réalité malsana}? 
ne peut signifier que « chose malade ».

Que Ton ait à parler de la « maladie en général » 
de telle ou telle « maladie particuliere », il s’agira 
toujours d’une qualité abstraite (négative), done le 
mot employé dans la traduction des deux expres-

KELKAJ LIMKAZOJ.

Ni nomizis limkazoj la kazojn pri kiuj oni povas 
ŝanceliĝi pri aplikado de la reguloj devenataj. La 
ekzameno de tiaj kazoj, por traduki ilin en Espe
ranto, montras ke ili naskiĝas pro la vageco kaj la 
sensenco mem de kelkaj ordinaraj esprimoj de niaj 
lingvoj; la elmontro de tiu vageco, de tiu sensenco 
provas esperimente ke Esperanto, taŭge uzata, 
estas bonega instrumento de logika analizo.

** *
La nunaj Esperantistaj vortaroj enhavas :

sano = sano mem. 
saneco = stato de sano.

Ni jam montris la oftecon de tiu dualismo kaj la 
nekonsekvencon, kiun ĝi montras.

Kompreneble la aŭtoroj de lernolibroj kaj vort
aroj penis por tion korekti dirante ke « sano mem » 
estas alia afero ol « stato de sano ».

Sed tiu diferenco, pli ol subtila, iie plu iluzias iun ; 
kio estas la « sano mem » estas diri sendependanta 
de la vivantaj estajoj ?

Estus nekompreneblaj©; reale la «sano mem » 
nenion signifas, aŭ estas maltaŭga dialektiko por 
montri « la staton de sana persono » estas diri « la 
econ (stato, kvalito) de la sano (sana persono) ».

Estas do necesa diri :
sano = sana persono,
saneco = stato de sana persono ;

Same malsano .= malsana persono, 
malsaneco = stato de malsana persono.

En nia franca teksto oni rimarkos ke ni diris 
« sante » kaj ne « bonne sante » kiel ĝis nun oni tra
dukis ; kion montras efektive la vorto saneco ? ĉi 
montras la staton de tiu, kiu estas sana (nur sana sen 
adjektivo kvalita kiel en bonne sante); la vorto 
saneco montras « la staton de tiu, de kiti la fiziolo- 
gikaj funkcioj estas tute bonaj. »

Ŝajnas do taŭga ke la vorto saneco {sante) sufiĉas; 
kaj estas eraro diri, kiel faras la nuna Esperanto, 
ke saneco tradukas « bonne sante ».

Estas necesa diri: saneco — sante (sen plu).
Kaj la malo estos : malsaneco — maladie (stato de 

malsana persono).
La malsaneco ne estas konkreta objekto aŭ estaĵo, 

ĝi ĉiam estas abstrakta kvalito, eco.
Eble oni diros ke estas necesa diferencigi « la 

malsanecon ĝeneralan » de tia aŭ tia « aparta mal
saneco » kiel la morbilo aŭ la skarlateno ?

Ŝajnas ke tion faris Doktoro Vallienne (multvalora 
Esperantisto kaj tre agema, kiel oni scias) uzante 
la vorton malsanaj por montri la staton, kiam la 
vorto malsanaĵo povas nur montri konkretan aferon, 
havantan tian aŭ tian kvaliton (pozitivan aŭ nega
tivan) ; reale malsanaĵo povas nur traduki: « ion 
malsanan ».

Se oni parolas pri la « ĝenerala malsaneco » aŭ 
pri tia aŭ tia « aparta malsaneco » ĉiam la senco 
rilatas al abstrakta kvalito (negativa); konsekvence 
la vorto uzota por la traduko de la du esprimoj, 
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sions, devra toujours renfermer le suffixe ec, puis
que nous avons montre qu’il fallait dire, logiquement 
et clairement:

malsano = personne malade.
Si 1’on examine ce qui se passe dans nos langues 

naturelles, on y trouvera une solution acceptable 
de la question dont nous nous occupons, question 
relative à la traduction des 2 expressions « maladie 
en général » et « maladie particuliere ».

Dans nos langues naturelles,il est de règle absolu- 
ment universelle que le meme noni s*applique à la 
fois au concept général (ici la maladie en général) 
et aux composantes particulières de ce concept (ici 
une maladie particuliere); ainsi on emploie partout 
le meme mot pour « l'Homme » en général et pour 
« un homme » pris en particulier.

Une maladie particulière peut bien être une 
espèce du genre « maladie » (la fistule de Louis XIV 
par exemple, était une des maladies dont 1‘ensemble 
est « la maladie »); cette maladie particulière n’en 
est pas moins un état ou une qualité, done une 
abstraction, par rapport à l’individu qui en est 
atteint; c’est done cet individu qui est le malsano 
(le malade atteint d’une maladie particulière) et sa 
maladie particulière est une malsaneco, cas particu
lier du genre « maladie en général » qui se dira aussi 
malsaneco, selon la règle générale, done interna
tionale, de nos langues naturelles.

Maintenant si Ton veut un terme spécial pour 
« maladie en général » on pourra examiner si on ne 
pourrait le trouver dans « malsanemeco », c’est-à- 
dire « la qualité {eco) de ceux qui ont une tendance 
à une maladie quelconque ».

On pourra aussi examiner si pour dire « maladie 
en général » on ne pourrait pas employer le pluriel, 
et se contenter de « la malsanecoj ».

Considérons la phrase:
« La maladie sera-t-elle toujours 1’eft‘roi de notre 

« humanité? ou peut-on espérer qu’un jour elle sera 
« vaincue par la science? »

Il s’agit là évidemment de la maladie en général; 
et il nous semble que Ton pourrait traduire indiffé- 
remment par « la malsanemeco » ou par « la mal
sanecoj », avec une clarté parfaite.

Mais, à peine faut-il le dire, le seul mot « la mal
saneco » constituerait dans notre exemple une tra
duction très suffisante parce que ne prêtant pas à 
équivoque, et n’exigeant pas qu’on « devine » quoi 
que ce soit.

* * *

Signalons ici 1’emploi de « malfeliĉoj » pour 
désigner « les inalheurs » d’une personne.

Mais ces « malheurs » ne sont que des espèces, 
des cas particuliers du « malheur » qui est toujours 
un état abstrait relatif à un être concret.

Un tel état abstrait exige, conformément aux 
principes des débuts de 1’Esperanto, d’être traduit 
par un dérivé formé avec ec.

L’être concret qui est malheureux sera done, logi
quement et simplement:

malfeliĉo — le malheureux.
Et l’état de malheur de ce malfeliĉo, sera « mal

feliĉeco » avec sens général ou particulier indiffé- 
remment.

Alors 1’actuel adjectif « malfeliĉa » redeviendra 

ĉiam devos enhavi la sufikson ec ĉar ni montris ke 
estas necesa diri, logike kaj klare :

malsano — malsana persono.
Se oni ekzamenas tion,kio okazas en niaj naturaj 

lingvoj, oni trovas akcepteblan solvon de la deman
do rilatanta al la traduko de la du esprimoj » ĝene
rala malsaneco » kaj « aparta malsaneco ».

En niaj naturaj lingvoj, regulo absolute ĝenerala 
estas ke la sama nomo sin aplikas samtempe al la 
ĝenerala koncepto (tie ĉi la malsaneco laŭ 
ĝenerala vidpunkto) kaj al la specialaĵoj de tiu 
koncepto (tie ĉi ia aparta malsaneco); tiel oni uzas 
ĉie la saman vorton por « la Homo » en senco 
ĝenerala kaj por « ia homo » konsiderata aparte.

la aparta malsaneco povas esti speco de la stato 
« malsaneco » (la fistulo de Ludoviko la XIVa ek
zemple estis unu el la malsanecoj, de kiuj la aro 
estas « la malsaneco »); tiu aparta malsaneco estas 
tamen stato aŭ kvalito, do abstraktaĵo rilate al la 
persono kiu ĝin havas; estas do tiu persono, kiu 
estas la malsano (la persono havanta apartan mal
sanecon) kaj lia aparta stato estas unu malsaneco, 
aparta kazo de la stato « ĝenerala malsaneco » kiu 
sin tradukos ankaŭ per « malsaneco » laŭ la regulo 
ĝenerala, konsekvence internaciona, de niaj naturaj 
lingvoj.

Nu, se oni deziras specialan vorton por « ĝene
rala malsaneco » oni povas ekzameni ĉu oni ne 
povas trovi ĝin en « malsanemeco » estas diri « eco 
de tiuj, kiuj inkliniĝas al ia malsaneco ».

Oni povos aukaŭ ekzameni ĉu por diri «ĝene
rala malsaneco » oni ne povus uzi la multnombro, 
kaj akcepti «la malsanecoj ».

Konsideru la frazon :
« Ĉu la malsaneco estos ĉiam la teruro de nia 

homaro ? Aŭ ĉu oni povas esperi ke iam, ĝi estos 
venkita de la scienco ? »

Evidente la demando estas pri la « ĝenerala mal
saneco »; kaj ŝajnas al ni ke oni povus indiferente 
traduki « la malsanemeco » aŭ « la malsanecoj »; 
ambaŭ estos perfekte klaraj.

Sed, apenaŭ estas necesa tion diri, la sola vorto 
« malsaneco » estas, en nia ekzemplo, traduko tre 
sufiĉa, ĉar ĝi ne havas dusencon kaj ne postulas ke 
oni « divenu » ion ajn.

* * *

Ni atentu tie ĉi pri uzo de « malfeliĉoj » por tra
duki la « malheurs » (france) de ia persono.

Sed tiuj « malheurs» estas nur specoj, apartaj 
okazoj de la « malheur » kiu estas ĉiam abstrakta 
stato rilatanta al konkreta estaĵo.

Tia stato postulas, laŭ la principoj de la komenco 
de Esperanto, tradukon per devenaĵo formita kun 
ec.

La konkreta estaĵo kiu estas malfeliĉa, estos 
konsekvence, logike kaj simple :

« malfeliĉo » = homo malfeliĉa.
Kaj la stato kompatinda de tiu malfeliĉo estos 

« malfeliĉeco », kun ĝenerala aŭ aparta senco, indi
ferente.

Kaj la nuna adjektivo « malfeliĉa» refariĝos la
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Ie dérivé immédiat logique qu’il aurait toujours du 
être.

♦* *
On emploie actuellement eblo avec la signification 

de « la possibilite »; après ce que nous venons de 
dire on comprendra que « la possibile » (qualité 
abstraite) doit se rendre par « tbleco », et que 
« eblo » doit traduire logiquement les possibles 
(possibilia) de Leibnitz.

* l* *
Parmi les cas-limites on peut faire rentrer cer

tains adjectifs; par exemple on a coutume d’em- 
ployer « le vrai, le beau, le bien » au sens neutre.

Pour le vrai, il n’y a pas d’équivoque possible: la 
qualité de vrai n’appartient qu'aux choses pensées, 
non aux personnes ou choses, qui seront, elles, 
véridiques, c’est-à-dire « empreintes de vérité »; 
dans ce cas il ne sera pas nécessaire de recourir au 
suffixe de qualité abstraite (^r) pour traduire le mot 
« la vérité = le vrai »; on continuera à dire, comme 
actuellement d’ailleurs, « la vérité, le vrai » = la 
vero, (quaíité générale).

Pour exprimer « une vérité particuliere, des 
vérités en nombre limité », il vaudra mieux dire, ici 
veraĵo, veraĵoj », ĉar, répétons-le, un être ni une 
chose ne peuvent être appelés « vero », (comparez 
avec sano et malsano qui doivent designer des 
individus).

Pour « le beau » et « le bien », d’après la règle 
de dérivation immédiate et réversible que nous 
avons établie entre substantif et adjectif, belo et 
bono désigneraient des personnes :

belo = une personne belle. 
bono = une personne bonne.

Et ceci est tout-à-fait d’accord avec la coutume 
de nos langues naturelles; nous disons en parlant 
de personnes, un beau, une belle, un vieux beau 
(qui ifa rien de comtnun avec un beau vieux}.

Comment alors désignera-t-on le sens général et 
neutre que peuvent avoir les mots «le beau, le bien t

La solution est simple : ou bien il s’agit de choses 
belles et de choses bonnes, au sens concret; et alors 
on doit dire « belaĵo, bonaĵo ; ou bien il s’agit de la 
qualité abstraite, essentielle, qui fait que telle per
sonne, telle chose sont dites belles ou bonnes, et 
alors il faut dire « beleco, boneco ».

Nous avons déjà fait remarquer que le suffixe ec 
équivaut au radical du verbe être; il est done par
faitement propre à désigner ressence, dans 1’accep- 
tion aristotélicienne et philosophique du mot: beleco, 
c’est le fait d’être beau, c’est 1’essence du beau.*

Après ce que nous venons de dire, on pourra 
distinguer sans peine:

« les bons et les méchants »
« les biens et les maux »
« la bonté et la méchanceté » 

** *
Voici encore un cas-limite.
On emploie souvent utilo, neceso, au lieu de utileco, 

neceseco’, il y a la un simple abus.
Mais il y a des cas oŭ le substantif neutre utilo

senpera devenajo, logika kiun ĝi devus esti estinta 
ĉiam.

** *
Nune, oni uzas eblo kun la franca signifo de «pos

sibilite » ; post tio, kion ni ĵus diris, oni komprenos 
ke «possibilite » (abstrakta kvalito) devas sin tra
duki per « ebleco » kaj ke « eblo » devas logike 
traduki la eblojn {possibilia} de Leibnitz.

* *
Kiel limkazoj oni povas konsideri iajn adjektivojn; 

ekzemple oni kutimas uzi la formojn «la vero, la 
belo, la bono» en neŭtra senco. Pri «la vero» 
nenia dusenco estas ebla : la kvalito « vero » apar
tenas nur al la pensataj aferoj, ne al personoj aŭ 
objektoj kiuj estos verozaj, estas diri «inkliniĝantaj 
al la vero »; en tiu okazo ne estos necesa voki 
helpon de la sufikso pri abstrakta kvalito (ec) por 
traduki la francajn vortojn « la vérité, Ie vrai » ; oni 
daŭros diri, kiel nune, «la vero » (ĝenerala kva
lito).

Por esprimi « ion veran », aŭ limizitan nombron 
da « vérités » estos plibone traduki, en tiu okazo 
per « veraĵo, veraĵoj » ĉar, ni tion ripetu, nek 
estaĵon, nek objekton oni povas nomizi « vero ». 
(Komparu kun sano kaj malsano, kiuj devas montri 
individuojn).

Pri « la belo » kaj « la bono », laŭ la regulo pri 
senpera kaj reciproka deveno, kiun ni starigis inter 
substantivo kaj adjektivo, belo kaj bono montrus 
personojn :

belo = bela persono, 
bono = bona persono.

Kaj tio tute akordiĝas kun la kutimo de niaj 
naturaj lingvoj; en franca lingvo oni diras, pri 
personoj, un beau, une belle, un vieux beau (kiu 
estas tute alia afero ol un beau vieux}.

Nu 1 Kiel montri la ĝeneralan kaj neŭtran sencon, 
kiun povas ricevi la radikoj bel', bon' ?

La solvo estas simpla : kiam la demando estas pri 
belaj objektoj aŭ bonaj objektoj, laŭ konkreta 
senco, oni diros « belaĵo, bonaĵo »; kiam la demando 
estas pri la abstrakta kvalito esenca, kiu kvalitizas 
tian personon aŭ tian objekton kiuj, pro tio, estas 
belaj aŭ bonaj, estas necesa diri « beleco, boneco ».

Ni jam rimarkigis ke la sufikso ec valoras la ra
dikon de la verbo esti; ĝi do estas plene difinita 
por montri la esencon, laŭ la Aristotala kaj filozo- 
fiala akcepto de 1’ vorto : beleco rilatas al tio kiu 
estas bela, ĝi estas la esenco de la ideo esprimita 
per la radiko bel'.

Post, kion ni ĵus diris, oni povos kompreni facile:

= la bonoj kaj la malbonoj',
— la bonaĵoj kaj la malbonaĵoj \
= la boneco kaj la malboneco.

♦* *
Jen ankoraŭ alia limkazo.
Oni uzas ofte « utilo, neceso » anstataŭ « utileco, 

neceseco » ; tie kuŝas nur trouzo.
Sed ekzistas okazoj en kiuj la neŭtra substantivo 
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ne peut ĉtre remplacé ni par le concret utilaĵo 
(chose utile) ni par 1’abstrait utileco (qualité de ce 
qui est utile).

Ce sont les cas ou il signifie l'intèrêty ^avantage 
d’une personne ou d’une collectivité.

Or dans ce cas utilo est iinpropre, et la preuve 
expérimentale en est que Fon peut dire d’une 
chose qu’elle est utile à 1'intérêt (ou aux intérêts) 
de quelqu*un:

Exemple:

« utilo » povas esti anstataŭata nek per la konkreta 
« utilaĵo » (io utila), nek per la abstrakta « utileco » 
(kvalito de tio, kio estas utila).

Tio okazos kiam utilo signifas « la intereson, la 
profiton » de ia persono aŭ de ia aro.

Nu en tiu okazo, « utilo », maltaŭgas, kaj la espe- 
rimenta pruvo estas ke oni povas diri, pri ia objekto, 
ke ĝi estas utila por la intereso aŭ la profito de iu :

Ekzemple:

J’ai fait quelque chose qui sera utile à vos intérêts. 
Mi faris ion, kiu estos utila al viaj utiloj.

Or peut-on accepter daus une langue logique, 
1’expression :

al la utilo r
Certes non; il faudrait dire d’une façon générale: 

mi faris ion, kiu estos utila al vi », ou bien, selon le 
cas : « nu faris ion, kiu estos utila al via /eliteco ».

Cette dernière phrase est claire; mais pourrait- 
on dire, par analogie :

Nu, ĉu oni povas akcepti, en logika lingvo, la 
esprimon :

utila al la utilo ?
Certe ne; estus necesa diri, ĝenerale: « mi faris 

ion, kiu estos utila al vi » aŭ, laŭ la okazo: « mi 
faris ion, kiu estos utila al via feliĉeco ».

Tiu ĉi frazo estas klara; sed ĉu oni povus diri, 
pro analogio :

mi faris ion, kiu estos utila al via utileco r

Cette phrase ne signifie rien ; et elle montre que, 
pour traduire 1’idée d'intere t, d'avantage d’une per
sonne ou d’une collectivité, il faut un autre mot que 
uti Io y a qui FEsperanto a donné un tout autre sens; 
il faut en réalité un radical spécial, nouveau.

On pourrait en dire autant de 1’expression confuse 
« le bien de FHumanité » qui ne correspond ni à 
boneco ni à bonayo.

Le « bien » de FHumanité c’est son « intérêt », 
son « avantage » dans Ie sens pour lequel FEspe
ranto actuel n’a pas encore le radical nécessaire 
et utile.

** *
Une conséquence de la confusion entre utileco et 

utilo, neceseco et neceso, etc., est la confusion corres- 
pondante des particules ne et sen dans les mots 
composés.

Ces particules ont pourtant des sens et des rôles 
bien distincts; ne nie simplement, tandis que sen 
exprime la privation ou Fabsence de quelque chose:

Tiu frazo signifas nenion; kaj ĝi montras ke, por 
traduki la ideon pri intereso, pri profito de ia per
sono aŭ de aro, alia vorto ol utilo estas necesa, ĉar 
Esperanto difinis al ĝi tute alian sencon ; reale, 
estas necesa elekti specialan, novan radikon.

Oni povus ankoraŭ same paroli, pri la konfuza 
esprimo franca « le bien de t'Humanite » kiu rilatas 
nek al « la boneco de la Homaro » nek al « la 
bonaĵo ».

La « bien » de la Homaro estas sia « intereso » 
sia « profito » en senco por kiu la nuna Esperanto 
ne ankoraŭ havas la necesan kaj utilan radikon.

** *
Kiel konsekvenco de la konfuzo inter utileco kaj 

utilo, neceseco kaj neceso, k. c. oni trovas konfuzon 
de la partikuloj ne kaj sen en la kunmetitaj vortoj.

Tiuj partikuloj havas tamen sencojn kaj rolojn 
tute malsamajn: ne neas simple, dum sen esprimas 
la neekziston aŭ la foreston de io :

sendenta = kiu estas sen dentoj ; 
senhara = kiu estas sen haroj.

Il ne viendrait à personne 1’idée de traduire sen
denta par « qui n’est pas dent », ou senhara per 
« qui iFest pas cheveu ».

Et Fon ne songera pas non plus à former des 
adjectifs composés teis que nedenta, nehara qui 
correspor.draient à « qui 11’est pas dent », « qui n’est 
pas cheveu ».

On n’a done pas ensemble les adjectifs sendenta, 
nedenta; senhara, nehara; ete.

Au contraire on trouve, dans 1’Esperanto actuel, 
à la fois neutila et senutila, nenecesa et sennecesa.

Or de 1’adjectif utila on fait logiquement neutila, 
comme du substantif haro on a fait logiquement 
senhara', mais de meme que du substantif haro on

Neniu imagus traduki la vorton sendenta per «kiu 
ne estas dento » aŭ senhara per «kiu ne estas 
haro. »

Kaj same oni ne imagus formi kunmetitajn ad
jektivojn, kiel nedenta, nehara, kiuj respondus al 
« kiu ne estas dento », « kiu iie estas haro ».

Do oni ne povas ricevi, samtempe, la adjektivojn 
sendenta, nedenta; senhara, nehara; k. c. Tamen 
oni trovas samtempe, en la nuna Esperanto : neu
tila kaj senutila, nenecesa kaj sennecesa.

Nu, de la adjektivo utila, oni logike faris neutila, 
kiel de la substantivo haro, oni logike faris senhara; 
sed, tiel same kiel de la substantivo haro oni ne 
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n’a pas fait, illogiquement, nehara, de même de 
1’adjectif utila on ne peut faire qifillogiquement, 
senutila qui signifierait « sans utile », alors qu’on 
veut dire « sans utilité » = sen utileco — senutileco, 
{sen marquant privation ou absence de la qualité, 
utileco, mais ne pouvant signifier privation ou 
absence de 1’adjectif qui, par lui-même, ne repre
sente rien).

Neutila et malutila sont aussi parfaitement logi- 
ques et clairs que 1’est senhara', mais senutila est 
aussi illogique que le serait nehara ou malhara.

Nenecesa et malnecesa sont aussi parfaitement 
logiques et clairs que l’est sendenta-, mais sennecesa 
est aussi illogique que le seraient nedenta ou mai- 
denta.

Les expressions impropres senutila et sennecesa 
(comme synonymes des expressions justes neutila, 
nenecesa} proviennent évidemment de ce qu’on peut 
dire, et qu’on dit souvent: sen utileco, sen neceseco.

Et comme nous 1’avons fait plus haut, on pourrait 
former correctement les adjectifs « senutileca », 
« senneceseca », mais ces adjectis seraient évidem
ment... « sans utilité, sans nécessité »; iis ne 
seraient que des formes plus lourdes de neutila, 
nenecesa.

*,* *
Un contresens analogue est le mot senbezona, qui 

devrait signifier « exempt de besoins », et qu’on 
emploie constamment dans le sens impropre de 
« dont on n’a pas besoin = inutile ».

Il y a là une double erreur: d’une part, on em
ploie bezona au lieu de bezonata (=dont on a besoin), 
le verbe bezoni étant actif, fort logiquement du 
reste; de plus dans le mot senbezona, on emploie 
sen au lieu de ne, et c’est ainsi que Fon obtient le 
mot irrégulier incompréhensible senbezona au lieu 
du mot régulier et compréhensible à première vue 
nebezonata !

Autre exemple : senvirgigi = déshonorer, alors 
que, par sa composition même, il ne peut que signi
fier : « igi sen virgoj» — dépleupler de vierges.

Comparer cette impropre senvirgigi — désho
norer, avec 1’expression juste et précise senhomigi 
— dépleupler.

Pour être exact déshonorer (dans le sens que veut 
rendre senvirgigi} devrait se traduire par sen- 
virgecigi ou malvirgigi.

** *
Comme on le voit, comme on Fa vu, et comme on 

continuera à le voir, Fapplication, à Fadmirable 
germe de TEsperanto, des lois de Févolution des 
langues naturelles a déjà singulièrement gangrené 
la « kara lingvo ».

Caveant cônsules!
Et ici les cônsules sont les hommes de progrès 

qui poursuivent la réalisation de la haute idée d’une 
langue auxiliaire internationale, en dehors d’une 
solution imposée ne varietur par des homines qui ont 
déjà varié et qui varieront encore.

Les cônsules auxquels nous faisons appel doivent 
garder comme d’une peste, la kara lingvo contre 
toute evolution non contrôlée, non dirigée, en un 
mot non artificielle. n c

Notre prochain article reprendra les formations 
adjectives.

faris, nehara, same de la adjektivo utila, oni povas 
fari, nur nelogike, senutila, kiu signifus « sen utila » 
dum oni intencas diri « sen utileco » = senutileca. 
{sen montras neekziston aŭ foreston de la kvalito 
« utileco » sed ne povas signifi neekziston aŭ for
eston de la adjektivo, kiu, per si mem, reprezentas 
nenion).

Neutila kaj malutila estas tiel perfekte logikaj kaj 
klaraj kiel senhara ; sed senutila estas tiel nelogika, 
kiel estus nehara aŭ malhara.

Nenecesa kaj malnecesa estas tiel perfekte lo
gikaj kaj klaraj, kiel sendenta ; sed sennecesa estas 
tiel nelogika, kiel estus nedenta aŭ maldenta

La netaŭgaj esprimoj senutila kaj sennecesa 
(kiel sinonimaj de la ĝustaj esprimoj neutila kaj 
nenecesa) evidente elvenas de tio, ke oni povas 
diri kaj keoni diras ofte : sen utileco, sen neceseco.

Kaj kiel ni faris supre, oni povus korekte kun
meti la adjektivojn « senutileca », « senneceseca », 
sed tiuj adjektivoj estus evidente.... sen utileco, sen 
neceseco ; ili nur estus formoj pli pezaj ol neutila, 
nenecesa.

** *
Analogia kontraŭsenco kuŝas en la vorto « sen

bezona » kiu devus signifi «kiu ne havas bezonojn», 
kaj kiun oni tre ofte uzas en netaŭga senco de 
« kiun oni ne bezonas = neutila ».

Tie ekzistas duobla eraro : unuflanke, oni uzas 
bezona anstataŭ bezonata (kiun oni bezonas), la 
verbo « bezoni » estante aktiva, cetere tute logike ; 
plie, en la vorto senbezona, oni uzas sen anstataŭ 
ne, kaj tiel oni ricevas la neregulan kaj nekompren
eblan vorton, nebezonata!

Alia ekzemplo : senvirgigi = france déshonorer, 
tiam kiam, pro ĝia kunmetado mem, ĝi povas nur 
signifi : igi sen virgoj.

Komparu tiun netaŭgan senvirgigi = déshonorer, 
kun la ĝusta kaj preciza esprimo : senhomigi = <//- 
peuple*. Por precize traduki déshonorer (laŭ la senco 
kiun intencas traduki senvirvigi) oni devus traduki 
« senvirgecigi aii malvirgigi ».

. ** *
Kiel oni vidas, kiel oni vidis, kaj kiel oni daŭros 

vidi, la aplikado de la leĝoj de la evolucio de F na
turaj lingvoj al la mirinda ĝermo de la Esperanto 
jam difektis profunde la « karan lingvon ».

Caveant cônsules1
Kaj tie ĉi, la cônsules estas la progresemaj homoj, 

kiuj celas la realigon de la ĉefa ideo de internacia 
helpanta lingvo, ekster solvo altrudita ne varietur 
de homoj, kiuj jam variis kaj ankoraŭ varios.

La cônsules al kiuj ni jetas alvokon, devas defendi 
la karan lingvon, kiel kontraŭ pesto, kontraŭ ia 
evolucio ne kontrolata, ne direktata, unuvorte ne 
artefarata. g g

Nia proksima artikolo de nove ekzamenos la 
adjektivajn formajojn.
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Al redaktoro de « Belga Sonorilo ».

Tre estimata sinjor'-re daktoro !

Mi tre ŝatas la senpartiecon, laŭ kiu vi presigis 
miajn rimarkojn pri la unua priparolo de mia Eho’a 
artikolo, mi ankaŭ dankas por alsendo de la dua 
priparolo, kiun mi legis kun intereso. Pri ĝi mi per
mesas al mi ion diri kaj ĝustigi.

Pĝ. 231 dekstre 20 m m : lerte « oj-n » estus « pli 
ortodoksa», sed kiam oni metas citilojn, aŭ (kio 
estas, laŭ mi, same efika) grasajn literojn, (kiajn mi 
uzis en la originala teksto), tiam mi opinias ke oni 
tre bone forlasas la akuzativan « n », ekzemple 
« Belga Sonorilo » pĝ. 231 d. 100 1,1 ni: anstataŭi la 
formon finan « aŭ ». Cetere en la dua Eho-a arti
kolo, pĝ. 1114, ĉe la rimarko malsupre, estas pres
ita : «tiu formoj », tio estas preseraro, kiun mi ne 
estis rimarkinta, do ne Id-emajo. Sed sinjoro B. S. 
bonvolu noti ke Belg-sonorilistoj iafoje estas eĉ 
superortodoksaj uzante la akuzativon kie la nomi
nativo gustas. Nome pĝ. 233 d. 84ni 111 :« Tio estus 
bonan ekzemplon... kaj ankaŭ taŭgan rekomendon 
por la kursoj. » Tia superortodokseco, certe vekos 
fratajn sentojn ĉe la ortodoksuloj, kiuj trovos pĝ. 
193, d. 116 n' ,n : el tiu montro devas rezulti la akor
don ; pĝ. 195, d. 75 m se tiuj verkojn valoras ; pĝ. 
79, d. 26 la klarigon kiun (anstataŭ kiu) estas 
proponata; pĝ. 99 mald. Ia linio: baldaŭ aperos 
broŝuron ; pĝ. IOI, d. 150 111 m: ke la duan ĝeneralan 
kunvenon okazu ; pĝ. 138 ĉe « Beyne-Heuzay » : en 
januaro okazis fondon de la grupo.

Pĝ. 231, d. 80 ,n in, certe : « oj da ĉeval’, bo vin’ kaj 
ŝaf’ » estas ankoraŭ pli bona.

Pri la prepozicioj fariĝis neklareco : mi ne akcep
tus la Id-ajn signifojn de « de, di, da » sed la Antid- 
ajn, ĉar ili ŝanĝus plej malmulte. Mi certe neniel 
estas kontraŭ la Idajn formojn ĝenerale, mi nur 
estas kontraŭ tute nenecesa ŝanĝo.

Pri « blindula = blindala » (200 ”* In) mi devas diri, 
ke tie ne estas preseraro : laŭ la nuna Esperanto, 
kiel mi ĝin komprenas, « blindula » povos signifi «de 
blindulo », kiel ankaŭ Sr0 B. S. uzis « presa eraro » 
(precize oni ja devus diri « kompostista eraro ») tio 
estas eraro de, aŭ pli ĝuste, ce preso (de kompost
isto). Mi tute ne komprenas kial Ido permesas 
«ĝardenpordo» kaj malpermesas «ĝardenapordo». 
Preskaŭ ĉiujn adjektivojn oni devus ornami per 
« al ». Kial Dro Couturat sur la Ia paĝo de « Pro
greso » skribas « nationala kaj politika domeno », 
mi ne komprenas, kial oni ne devas same diri : 
« politikula ». Sed kiam oni, laŭ Sro B. S. nur iafoje 
uzos tiajn sufiksojn, tiam la afero estas almenaŭ 
same neregula kiel ĉe la nuna Esperanto, kaj — 
kiel mi diris en figlio — la simplaj formoj venkus iom 
post iom la malsimplajn. « Ido » volas simpligi rilate 
la deklinaciaj forinoj, sed ĉe la adjektivaj li mal
simpligas. Tio ŝajnas same kvazaŭ ini donacus al iu 
dek spesmilojn kaj forprenus samtempe el sia 
monujo dudekkvin frankojn. Kiam la alia konsentas, 
oni ja povas kontenti, sed kiam li ne volas, kial 
batalo ?!

Samideane salutas.
P. ChRISTAELRR.

KELKAJ OPINIOJ.

Cher Monsieur,

J’ai bien reçu votre déclaration aux membres de 
la S. f. p. E., que j’ai lue à mon « grupeto », et j’é- 
prouve un réel plaisir à vous dire que j’admire 
votre belle franchise.

Je suis nettement avec vous contre les pontifes, 
n’ajrant en vue que la Langue Universelle, officiel- 
lement reconnue par la Délégation des Académies 
mondiales.

J’ai reçu également la circulaire très bien conçue 
de Couturat et Leau et la brochurette Ido.

Les réformes proposées par Ido sont très inté- 
ressantes ; on voit qtfelles émanent d’un philologue 
non einpirique.

F. Spies,
Liége.

Kvankam mia opinia ne estas grandvalora, estu 
permesata al mi diri ke mi tute aprobas ne bonple- 
zurajn, fantaziajn ŝanĝojn en Esperanto, sed tiajn 

ŝanĝojn, kiuj montriĝos kiel nediskuteblaj, neces
ajn plibonigojn por ĉiu serioza kaj senpartieca 
Esperantisto.

Mi opinias ke multaj estas la Esperantistoj, kiuj 
havas saman opinion.

Fichot, 
Auxerre.

Je viens de lire d’un bout à 1’autre le numéro 15 
de la B. S. Je suis heureux de m’associer à tous 
ceux qui louent 1’attitude de votre journal. C’est 
beaueoup grace à lui que nombre d’Espérantistes 
sortent du fanatisine des « Fidelaj deklaracioj » 
pour examiner par eux-mêmes la situation et les 
documents qu’impartialeinent B. S. publie.

Ed. Mathieu, 
Verviers.

Via jurnalo kuraĝe defendas la liberan diskut
adon. Pro tio, kvankam ne aprobante ĉiujn reform
ojn proponitajn, mi aprobas ĝin.

H. Sentis, 
Grenoble.
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Pri reformo de Esperanto.
(sekvo).

LA PRONONCO (ELPAROLADO?!).

La alfabeto, proponita de la Delegacia Komitato 
kaj montrita en la antaŭa ĉapitro, solvas antaŭ ĉio 
la tre gravan problemon de supersignitaj literoj, 
donante samtempe al la vortoj pli naturan ĉar pli 
internacian aspekton, ekz.: chambro, jaluza, aquo, 
voyajo, yes. Tiamaniere la esperanta teksto fariĝas 
pli komprenebla por la okuloj de ĉiuj eŭropa-ame- 
rikanaj nacioj.

Ne malpli grava estas la kvestio pri prononcado 
de tiuj literoj. Apogante min, kiel antaŭe, sur la 
bonega « Konkludo de raporto » prezentita al la 
Komitato de 1’ Delegacio de S°i D°Ĵ Couturat kaj 
Leau, mi priparolos nune tiun ĉapitron.

Ni vidis, ke oni penis el la alfabeto forigi sonojn 
tro similajn kaj pro tio malfacile distingeblajn por 
nekutimitaj oreloj. Tiun postulon bone pripensis la 
Komitato kiu reguligis la prononcon jene.

Sono « h » tute malaperas. Jam en la « aprobita 
kolekto » ni trovas « Krestomatio », « teknologio » 
kaj multajn similajn anstataŭigojn de etimologio 
necesaj « h » per « k », kio pruvas, ke eĉ la ĉefoj de 
Esperantismo sentis la bezonon malgrandigi kiel 
eble la nombron da vortoj enhavantaj tiun sonon, 
des pli ke la uzita rimedo rekomendas sin per 
granda disvastiĝo en la naturaj lingvoj.

La sonoj «ĵ » kaj « ĝ » estas tiel similaj, ke por la 
kompreno de vorto estas tute indiferenta, kiun el 
ili oni uzos; krom tio ankaŭ en la diversaj vivaj 
lingvoj la sama radiko estas prononcata jen per j 
jen per ĝ. Post revizio de vortaro oni vidas ke por 
la plimulto da radikoj oni povos uzi j (prononcenda 
ĵ aŭ ĝ laŭ la kutimo aŭ volo de 1’ parolanto) kaj 
kelkaj aliaj radikoj povos esti tre bone skribataj 
kaj prononcataj per « g ». Mi nur denove atentigas, 
ke okazos nenia konfuzo, ĉu oni prononcos jurnalo: 
«jurnalo» ĉu «ĝurnalo»,ĉar ne ekzistos radikoj, en 
kiuj la signifo dependus de la diferencigado de tiuj 
sonoj.

La litero « x » kaj la kombino « qu » povos esti 
prononcataj « ks » kaj « kv » aŭ « gz » kaj « kŭ ». 
Tie ĉi same nenia malkompreno povos okazi, dum 
aliflanke tia regulo faciligos por multaj personoj la 
prononcon, permesante uzadi tiun, al kiu ili estas 
kutimitaj. Neniaj, eĉ tre severaj reguloj faros ke iam 
ĉiu ajn prononcu absolute egale ; atingebla estas nur 
tio, ke la diferencoj estos tiom malgrandaj, ke ili ne 
malhelpos la reciprokan interkompreniĝon.

Internacia lingvo devas do nepre kaj povas eviti 
sonojn malfacilajn por granda nombro da homoj, 
sed la problemo estus nur duone solvita, se oni 
forigus nur apartajn literojn malfacile prononc
eblajn. Ni devas iri plue, nome forigi ankaŭ kom
binojn de sonoj, kiuj kvankam kunmetitaj el literoj 
aparte facile prononceblaj, tamen fariĝas malfa
cilaj pro la kombino. La evolucio de latinidaj lingvoj 
montras klare, ke tiaj kombinoj en la naturaj ling
voj iom post iom malaperas. Ni do ne faru paŝon 
retroe kaj ne revivigu la mortintojn. Tiuj konsideroj 
postulas la simpligon de radikoj, enhavantaj, ekz.: 
nkt, kc, se, ks, ekz.: santa (sankta), acepti (akcepti), 
cienco (scienco), k. a. « Santa » certe ne estas mal
pli belsona ol « sankta » — ĝi apartenas ja al la 

itala lingvo, kies belsoneco estas fama kaj ankaŭ 
multaj aliaj lingvoj liberigis tiun (kaj similajn) ra
dikon de superflua konsonantkomplikaĵo. La inter
nacia lingvo ankaŭ nenion perdus, sed gajnus per 
faciligo tre okulvidebla, ĉar por multaj homoj la 
vortoj fariĝos pli facile prononceblaj kaj por tiuj, al 
kiuj la radiko « sankt » ne prezentas malfacilaĵojn 
— ankaŭ la radiko « sant » ne fariĝos malfacila.

Ni venu al la vokaloj. Tre saĝe D'° Zamenhof 
evitis enkonduki grandan nombron da malmulte nur 
nuancitaj vokaloj ; ni havas do nur la kvin ĉefajn : 
a, c, i, o, u sen nepra kaj deviga distingado de ilia 
longeco kaj sen iaj komplikitaj reguloj pri la fermita 
aŭ malfermita prononco ekz.: é, è, ê. Ni ankaŭ ne 
liavas nazajn literojn, kvankam pro la akuzativa 
finiĝo « n » kelkaj inklinas al nazaligo de « a », « o » 
antaŭirantaj. Sed ni posedas diftongojn, ekstere 
rekoneblajn per la literoj «j » kaj « ŭ ». Kontraŭ la 
diftongojn « aŭ » kaj « eŭ » oni nenion povus diri, 
sed des pli malaprobinda estas la treege ofta uzado 
de la diftongoj « aj », « ej », « oj », « uj », pro kiuj nia 
lingvo ricevis eĉ la mokan nomon la « oj-aj-uj-ling
vo ». Kaj efektive, ne nur ĉiu substantivo (en multe
nombro) finiĝas per « oj », ĉiu adjektivo, ĉiu orda 
numeralo, ĉiu poseda pronomo, ĉiu participo per 
« aj », multaj pronomoj per « -aj », « -uj » ; ne nur 
kelkaj sufiksoj enhavas la kombinojn « vokalo j » 
ekz.: eio, ujo, sed eĉ kelkaj, tre ofte uzataj radikaj 
vortoj finiĝas per tiuj kombinoj : kaj, tuj, plej.

Ne de hodiaŭ oni aŭdas voĉojn, postulantajn la 
maloftigon de tiu sono kaj ankaŭ ne la Delegistara 
Komitato komencis la batalon — sed jam en la in
fanaj jaroj de nia lingvo multaj tre bonaj samideanoj 
esprimis tiun deziron kaj la Majstro ne kontraŭ
staris, proponinte mem reformojn en tiu direkto.

Unuflanke tiuj sonoj certe ne estas tre belaj, 
precipe, se iomete pli granda nombro da vortoj 
enhavas ilin kiel finiĝojn ekz.:

« « Ĉiuj tiuj plej grandaj kaj fruktoriĉaj pomujoj, 
« plantitaj de viaj geavoj sur jenaj herbejoj, estos 
« tuj detranĉitaj. »

Sed « de gustibus non est disputandum ».
Aliaflanke ekzistas dua, multe pli grava kaŭzo 

por maloftigo de tiaj sonoj, nome la postulo de facil
eco kaj internacieco.Multaj popoloj nepovas korek
te prononci tiujn diftongojn, ili simple diras bona-in, 
liomo-in aŭ preskaŭ « englutas » la sonon «j ». Tio 
estas tre grava motivo por forigi la sonon «j » kiel 
signon de multenombro, ĉar la klara distingado de 
unu- kaj multenombro ne estas bagatelo. Feliĉe ek
zistas alia rimedo, tre internacia, kiel signo de 
multenombro, ĝi estas : « i », ekz.: frato, frati, libro, 
libri; sed tio, kiel ankaŭ la forlaso de akordiĝo inter 
la adjektivoj kaj substantivoj, apartenas al la gram
atikaj parto, kie ĝi estos priparolita.

La diftongo « aŭ », per si mem ne riproĉinda en la 
internaciaj radikoj kiel: aŭtoro, aŭtomobilo k. s., 
estas ofte kaj tute neutile uzata kiel finiĝo, ekz.: 
hieraŭ, baldaŭ, almenaŭ k. c. ĉi estas ne nur nene
cesa sed eĉ kontraŭa al la principoj de lingvo, ĉar 
nenia kaŭzo postulas alian finiĝon ekz.: por «baldaŭ » 
ol por « poste ». Adjektivojn devenigi oni povas 
same bone de« balde » kiel de « poste », kaj ekzistas 
nenia escepto el la regulo, ke ĉiu adverbo finiĝas 
per « e »; fine la vortoj: «hodiaŭa » kaj similaj certe 
ne estas tre belsonaj.

Restas atentigi je alia fonetika maloportunaĵo de 
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nuna Esperanto. Ni trovas tre multajn vortojn, en 
kiuj post « i » sekvas alia vokalo ekz.: maniero, 
societo, religio, familio. La du unuajn vortojn oni 
laŭvole povas prononci 3- aŭ 4- silabe kaj certe tre 
multaj samideanoj ilin prononcas 3- silabe, ne pen
sante pri la kontraŭnatura regulo, postulanta pro
nonci aparte : so-ci-e-to, kvankam en aliaj vortoj 
jam la ortografio atentigas ilin je tiu punkto ekz.: 
sinjoro.

Tute alia estas la afero kun la vortoj « religio, 
familio », (kaj aliaj similaj). Tie ĉi la akcentala 
regulo postulas severan obeadon al la regulo pri 
aparta prononco de vokaloj « i 4- o », kontraŭ la 

internacia kutimo. Tiu kutimo estas tiel forta, ke 
preskaŭ ĉiuj lernantoj de Esperanto tre longe devas 
batali kun ĝi, kaj kelkaj eĉ post multaj jaroj diras: 
famiijo, religjo aŭ familjô, religio (laŭ nacieco).

La anstataŭigo de tabelo:« nenio,tia,ĉio,kiel » per 
internaciaj vortoj: «nulo,tala,omno,quale» jam iom
ete liberigos nin de tiaj sonoj; la resto povos mal
aperi per ŝanĝo de radikoj aŭ de ortografio ekz.: 
« naciono, familyo ».

(Se fruos).
Stanislav Schels.

Esp. N° 3747.

DELEGACIO- TRA LA MONDO ESPERANTISTA
Nia kunfrato « Dana Esperantisto » prezentas la 

sekvantan opinion pri la nova jurnalo « Progreso ». 
La artikolo estas tre valora kaj estas la opinio de 
ĵurnalo kiu kuraĝas rigardi la nunan situacion sen
time kaj kun sincera nepartieco ; tio estas vera 
modelo de sintenado por multaj kunfratoj niaj, kiuj 
ne scias, bedaŭrinde, kian sintenadon elekti. Kiam 
la Esperantistaro estos iom malpli febroza, ĝi certe 
komprenos kial la veraj defendantoj de la Ideo 
devas nun batali por konservi kaj savi la principojn 
de la internacia helpanta lingvo.

De laa Delegacio» ni ricevis la unuan numeron de ĝia oficiala 
organo, la monata revuo « Progreso ». Per grava artikolo Ia 
sekretarioj de la delegacia komitato klarigas ĝiajn principojn 
kaj ĝian programon; el tio oni vidas, ke Delegacio ne volas 
altrudi la Esperant-idan lingvon al la esperantistaro, sed nur 
proponi tiajn reformojn, kiaj ŝajnas esti necesaj poi- certigi 
kvietan evolucion de la internacia lingvo. — En la gazeto, kiu 
estas preskaŭ tute skribita en la Zamenhofa Esperanto la ko
mitato deziras malfermi amikan diskutadon pri ĉiaj demandoj, 
teoriaj aii praktikaj, rilataj al la lingvo internacia kaj esprimas 
la esperon, ke la esperantistoj partoprenu tiun diskutadon, kiu 
kompreneble okazos en Zamenhof' a Esperanto; tamen la nova 
Esperanto iom post iom okupos pli ampleksan lokon en la 
kolonoj tle la gazeto por tiamaniere pruvi, ĉu ĝi estas praktike 
uzebla. Tiamaniere la du lingvoj povos pace konkuri kaj se la 
lingvo de la Delegacio montros sin oferi aŭ teoriajn preferojn, 
la esperantistoj ja ne povos malŝati ke la komitato praktike 
provis sian proponon; sed se kontraŭe la ŝanĝita Esperanto sin 
montros supera, ĉiu juste juĝanta esperantisto ĝoje devas ak
cepti tiajn plibonigojn, kiaj ebligas la prosperan solvon tle la 
problemo.

Eli tiu diskutado, ne nuria Zamenhofa sed ankaŭ la ŝanĝita 
Esperanto, kiuj povasesti konsiderataj kiel dialektoj de ekzis
tanta — ankoraŭ ne tute klare difinita internacia lingvo — cstos 
senpartie kritikataj.

En tiu-ĉi numero ni ne detale volas kompari la du lingvojn, 
sed nur esprimi nian simpation al la lojala starpunkto, je kiu 
la delegacia komitato rilatas al la esperantistoj, proponante 
kunlaboradon, kiu laŭ nia opinio ne povas fariĝi scii rezultata 
por la estonteco de ilia granda afero. Ni ne povas vidi ke laka 
diskutado en unu aŭ kelkaj de la sciencaj revuoj povas esti 
danĝera por nia afero, kiam samtempe la ceteraj esperantistaj 
gazetoj konservas la jam fiksitan fundamenton ĝis kiam cstos 
pruvita, kiaj ŝanĝoj estas dezirindaj.

Estas nia sincera espcro, ke la apero de « Progreso » ne ko
menciĝu fanatikan bataladon kaj disigon, sed instigu al paca 
kunlaborado inter la Delegacio kaj la esperantistaro — kaj 
certigu baldaŭan kaj plenan venkon de la internacia lingvo,

Lti red.

KELKLINIAJ NOVAĴOJ.

Du Ĝenevaj bankoj eldonis internaciajn ĉekojn de 
kiuj la valoro estas montrita per spesmiloj. Ni vidis 
ĉekojn de la firmo Ern.Pictet&Kio kaj de la Societo 
Bankunio Svisa (Bankverein Suisse), ambaŭ el 
Ĝenevo. Sur la dorsa flanko de tiuj ĉekoj, la ne- 
iniciati toj trovos tabelon klarigantan la spesmilan 
sistemon. Tre interesa maniero por propagandi la 
lingvon kaj samtempe la uzon de la spesmiloj.

La Edinburga Esperantista Societo, fondita en 
1903, decidis unuvoĉe resti fidela al la Bulonja De
klaracio kaj la Zamenhofa Fundamento ĉar la 
ŝanĝoj necesaj (en Fundamento?) estas sendanĝere 
efektigeblaj nur per vojo de evolucio (natura?).

Feliĉo neniam alvenas sen akompano.
Du membroj dediĉis al la kuraĝa Societo kvar- 

voĉan kanteton; la poezia parto de la afero estas 
la plej mirinde facila teksto, kiun de longatempe ni 
vidis.........

Ni ricevis la sepan kajeron dela Esperantista cen
tra oficejo enhavantan la Esperantistan Societaron. 
Tiu statistiko estas tiel fantazia, kiel la antaŭaj pri 
kiuj ni jam protestis. Malgraŭ la oficialaj sciigoj 
senditaj al la oficejo, la kajero enhavas pli da eraroj 
— rilate al nia movo en Belglando — ol veroj.

Tio okazas ĉar la oficejo ne konsentas komuniki 
al la interesatoj la provajn foliojn de la kajero.

Pri nia ĵurnalo, la Centra Oficejo ne scias ke ĝi 
aperas regule po almenaŭ dufojoj ĉiumonate kaj 
ke la jara abonkosto estas 6 frankoj. Se la eraro ne 
estas vola, oni certe konkludos ke la sciigoj de la 
kajero estas iom malnovaj.

Nova rusa ĵurnalo aperis: Espero, internacia 
revuo de la kultura unuiĝo de Popoloj. La unua 
numero estas dika kajero da 64 paĝoj en lingvoj 
Rusa kaj Esperanta. La plej kurioza elemento de 
tiu nova revuo kuŝas en la fakto ke ĝi estas eldon
aĵo de la potenca revuo rusa « Vjestnik Znanija » 
(Kuriero de 1’ Scienco) kaj ke la financa flanko de 
la entrepreno estas de nun certigita. Ni deziras bon
venon al tiu nova kunfrato kiu naskiĝis sub tiel 
feliĉa stelo.
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Ni ankaŭ ricevis la jurnalon : « Rumena Gazeto 
Esperantista » el Galatzo, kiu estas eldonita de la 
Unua Rumena Societo Esperantista. Ĝi similas al 
ordinara jurnalo (0.47 X 0.33) kaj certe helpos utile 
la propagandon de la lingvo. Bonvenon al ĝi!

Fine la Esperantista Centra oficejo sciigas bal
daŭan aperon de Oficiala Gazeto Esperantista, kiu 
publikigos la aktojn de la oficialaj institucioj de 
Esperanto, aldonante al ili ciujn eblajn sciigojn 
utilajn por la propagando. La gazeto aperos ĉiu
monate kaj la abono kostos kvin frankoj (2 spesm.).

Redakto (?) kaj administro (??) 51, rue de Clichy, 
Paris. Oni povas, jam konstati ke la gazeto estos 
reformema!

Pri la sistemo de anstataŭigo de la supersigno de 
kelkaj literoj per apostrofo, ni trovis aplikon de tiu 
sistemo en la « Revista de Mathematica» de pro
fesoro G. Peano, kiu uzas ĝin por la tekstoj Espe
ranto, kiujn li reproduktas en sia revuo, (tomo VIII, 
1906).

La jurnalo « Vocho de Kuracistoj » reproduktas 
leteron de Prof. Christaller pri uzo de tiu sistemo, 
sed ne ĝin akceptas. Sro Stijnen metas la apostrofon 
antaŭ la litero, la aliaj sistemoj metas ĝin poste.

La « Polvglot Club » el Londono dediĉas ĉiun 
kvaran dimanĉon de ĉiu monato al kunveno kun 
parolado kaj festeto en la lingvo Esperanto.

Niaj trianoj Kolonelo Pollen kaj Bolingbroke 
Mudie prezidos la kunvenojn de la 26n de Aprilo kaj 
24a de majo.

Le sekretario de la Belga Ligo Esperantista sen
dos al ĉiu, kiu tion rogos de li, la programon de la 
jubilea Ekspozicio de Braha (Bohemlando) Majo- 
Oktobro 1908. Tiu programo ilustrita, estas tre 
bona propagandilo kaj eĉ modelo por la estontaj 
ekspozicioj.

Niaj hispanaj amikoj, kiuj intencis organizi la 
kvinan kongreson en sia bela lando ne plu havas 
ŝancon sukcesi. Ni povas certigi, per Fundamento 
kaj Fundamenta Krestomatio, ke la afero okazos en 
Ameriko dum 1909. Eĉ dank’al propagando de unu 
el la plej sindonemaj samideanoj, la amerikanoj 
elektis urbon de kiu la nomo mem akceptas la 
digramojn ch kaj qu. Tiu reformema urbo estas 
Chautauqua.

Ni repetas tion : la afero estas certa kaj 
pruvon ni trovas en la maja numero de « La Revuo »:

« Ĉu klarigojn vi bezonas ? Tuj legu en nia Fun- 
« damenta Krestomatio la paĝojn 201-10 ajn, kaj vi 
« komprenos, kial la kvina kongreso devos okazi en 
« Chautauqua.

« Edmond Privat. » 
Chautauqua ! Ŝotokva 1 Blui !

Tiuj, kiuj sin interesas pri konsuloj povas ricevi 
plenan sciigon kaj broŝuron sin turnante al eldonejo 
« Esperanto » 8 rue Bovy-Lysberg en Ĝenevo.

Aldonu 20 spesdekojn, koston de 1’ broŝuro.
Tiu organismo klopodas por organizi la Espe

rantajn konsulejojn kiuj, ĝis nun, estas iome en 
anarkia organizo.

Mozano.

LA LASTAJ DUDEK.

Post la oka Esperantista kongreso la rolo de 
1’ esperantismo estis precize determinita. La signifo 
de Esperanto en la komerco, en la Eklezio, en la 
Ruĝa Kruco kaj en la sociala regiono fariĝis klara 
al ĉiuj. La kapitalistoj konvinkiĝis, ke ili povas tre 
sukcese ekspluati la laboristojn sen la verko de 
Zamenhof. Kio rilatas la kolonian politikon, la 
soldataj pafiloj montriĝis pli internaciaj ol la ŝlosiloj 
de Ĉefeĉ. Tiakaŭze la kapitalistoj energie turnis la 
dorson al Esperanto, preferante planti la kulturon 
kaj la civilizacion per siaj propraj rimedoj.

La Eklezio ĝustatempe rememoris, ke antaŭ 
kelkaj jarcentoj, kiam la Evangelioj kaj preĝlibroj 
estis presataj ekskluzive en la latina lingvo, por ke 
la diaj veroj ne estu profanataj de vulgaraj idiomoj, 
la unulingveco jam estis efektivigita. Sed kio sekvis 
de tio? La malkleraj popoloj estis malkontentaj je 
tiu unueco, fendiĝis en sektojn k. c.

La Tutmonda Asocio de la Ruĝa Kruco ankaŭ ne 
eraris pri la sensignifeco de tiu ĉi internaciilo. Dum 
la lasta milito, kiam pro penado de ministrejoj 
Esperanto penetris diverslandajn armeojn, la vund
itoj, kies patriotisma temperaturo konsiderinde mal
leviĝis kaŭze la sennombraj senpiediegoj, disenterio 
kaj aliaj gloraj atributoj de la milito, faris en la 
hospitaloj mitingojn, facile efektiviĝintajn danke 
Esperanto, kaj la sekvo de tio estis ke la anti- 
militarismo subite ricevis grandan apogon. Ĉar tio 
ĉi minacis al la institucio de la militoj (kio estis 
dezirata) kaj samtempe al tiu de la Ruĝa Kruco 
(kio ne estis dezirata), la ruĝkrucanoj anoncis 
Esperanton afero trofrua, nematura. Kiu povus 
riproĉi ilin? Kiu subtenus aferon, subfosantan lian 
propran ekziston?

Sole la socialistoj, komunistoj, kolektivistoj kaj 
aliaj similaj « istoj » restis obstinaj. Hi decidis ke la 
devizo « proletarioj de ĉiuj landoj, unuiĝu » ne 
povas efektiviĝi sen ĉiekomprenebla lingvo, sen la 
verko de Zamenhof. Tial Esperanto kreskis nur 
inter la anoj de tiuj societoj.

En 1920 dek milionoj da diverslandanoj adresis al 
siaj registaroj peton, ke ili sankciu Esperanton. La 
estraroj, kiuj volis resti senpartiaj, super ĉiuj frak
cioj, rifuzis.

En 1930, en Francujo estis 4001 lernejoj, kie oni 
studis Esperanton, en Anglujo 4000, en Germanujo 
3999, en Ĥinujo 3998. En la tuta mondo da tiaj 
lernejoj estis 365.783. Malgraŭ tio la registaroj restis 
sur sia alta punkto de senpartieco, kaj Esperanto 
ne estis sankciita.

Daŭre la kvindekaj jaroj de XX la tutmonda 
sociala stato ricevis profundajn ŝanĝojn. La kapital
ismo kaj la Eklezio efektivigis sian historian mision, 
atingis sian kontraŭan poluson: ĉiu religiano fariĝis 
pastro, ĉiu laboristo-kapitalisto. Cetere, kelkaj 
antikvaj fantomoj kaj iktiozaŭroj ankoraŭ restis. La 
socialistaj societoj de Anglujo, de Francujo, de Ger
manujo, de Ĥinujo, de Arabujo kaj de aliaj landoj 
kreis grandegan Federacion, kies anoj atingis la 
nombron de 5800 milionoj. Ĉiuj anoj lernis Esper
anton, kaj iliaj societoj presis siajn gazetojn kaj 
librojn en tiu ĉi lingvo. En 1953 ili sendis al la regist
aroj petoskribon pri la sankcio de Esperanto. La 
registaroj sentis grandan konfuzon, sed — ili restis 
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fidelaj al sia grava principo. En Aŭstralio ankoraŭ 
vivis trideko da papuasoj, kiuj abomenis Esperanton, 
en la Fajrtero vagis ankoraŭ ne malpli ol dudek ses 
nudaj individuoj, kiuj firme esperis, ke ilia lingvo 
fariĝos la sola internacia idiomo. Kelkaj rusaj kal
mukoj, kozakoj, kamĉadaloj, ajnosoj kaj la blankaj 
rusaj ursoj de la Glacia maro afirmis la samon. La 
registaroj, kiuj ĉiam tenis la standardon de sen
partieco, devis, kun do orego en la koro, rifuzi la 
sankcion.

En 1965 la kalmukoj, kamĉadaloj kaj la patag- 
onianoj de la Fajrtero asociiĝis al la esperantistoj. 
La obstinuloj estis nur la papuasoj (en la nombro 
de kvar, ĉar la aliaj mortis de la variolo), sep 
kozakoj (la lasta resto de la « nigra bando »), du 
ajnosoj kaj du blankaj ursoj. Inter la inteligentaj 
k asoj de la mondo estis sep antiesperantistoj. Sume 
dudek unu. La petadreso estis denove prezentita.

Tiam la registaroj, venkitaj de konfuzego, decidis 
krei komision por esplori la demandon. Estas vere, 
ke en tiu ĉi epoko ĉiuj (eĉ la cititaj individuoj) 
bonege parolis Esperanton. Eĉ la novaperantaj 
infanoj, tuj kiam ili forlasis la ventrojn de siaj 
patrinoj, balbutis al la akuŝistino:

— Ho, kiel telule malvalme estas en la ekstela 
mondo! Cetele, vivu Espelanto!

Sed, kiel pozitivaj institucioj, la estraroj ne volis 
altiri sur sin riproĉojn de la konscienco: ili decidis 
detale ekzameni la demandon. La demando konsistis 
el tri punktoj: 1. ĉu internacia lingvo estas imag
ebla? 2. se imagebla, ĉu oni povas paroli ĝin sen 
freneziĝi? 3. se ĝi ne frenezigas, ĉu dum la parolo 
oni ne rompas al si la langon?

En la inteligenta mondo, kiel dirite, estis ankoraŭ 
ses homoj, kiuj estis kontraŭ Esperanto. Tio estis, 
unue. la membro de la franca Ĉambro de Deputatoj, 
Sro Rojalissimus, due, la germana pastro Sinekuris
simus, trie, la rusa profesoro de la matematiko 
Kozakissimus, kvare, la angla medicinisto Obskur- 
antissimus, kvine, la hispana ministro Inkvizicissimus 
kaj sese, la hotentota militestro Kanibalissimus. Ili 
estis unuanime elektitaj de la registaroj de la 
Malnova kaj de la Nova Mondoj por la komisio.

La komisianoj ne estis facilkoraj junuloj, kiuj 
estas ordinare malprudentaj kaj revoluciemaj. La 
plej juna inter ili havis la aĝon de 79 jaraj, kaj ĉiuj 
ses havis kune 487 jarojn (preskaŭ duonjarmilo) kaj 
48 harojn sur la kapoj (preskaŭ duoncento). La 
komisianoj estis singarde enportitaj en la salonon 
de la konferenco kaj ligitaj al la seĝoj pro timo ke 
ili povas fali. La prezidanto, lia militestra moŝto 
Sro Kanibalissimus, metinte la aŭdkornon al sia 
orelo, solene anoncis:

— Sinjoroj, la kunsido estas malfermita!
Post tio ĉi la diskuto tuj komenciĝis.
Ĉar la komisianoj ne sciis multajn lingvojn, ek

zemple, krom sia propra lingvo, la franca deputato 
komprenis nur hispane, la germana pastro nur 
latine, la rusa matematikisto nur kalmuke kaj blank- 
urse k. t. p., la diskuto estis kondukata en Esperanto.

— Estimataj sinjoroj, — diris la hispana ministro 
Inkvizicissimus. — Propradire mi nenion havas kon
traŭ Esperanto, kontraŭ ĝia enkonduko en la mon
don. Nur unu cirkonstanco ne donas ripozon al mia 
konscienco. Konsideru ĝin, sinjoroj ! Esperanto 
estas lingvo artfarita. Kio fariĝos, se kreiĝos 
sekretaj societoj kun krimaj politikaj celoj ? Se tiuj 

sekretaj societoj interkorespondas en artfarita 
lingvo, ĉu la registaroj havos la eblon sufoki la 
malfeliĉojn, kiuj fariĝos sur la bazo de tiu ĉi duobla 
sekreto ? Ne forgesu, miaj sinjoroj, ke ni bedaŭre 
plu ne posedas la rimedojn de la sankta Torque- 
mada por sondi la krimulojn. Jen, sinjoroj, kio estas 
la kaŭzo, kiu min malamikigis al Esperanto. Sed 
ĝenerale mi nenion havas kontraŭ ĝi. Mi ne estas 
obskuranto.

— Sen aludoj al personoj! — murmuris Sro Obs- 
kurantissimus.

— Sinjoroj! — diris matematikisto Kozakissimus. 
— Esperanto estas bona afero, kaj mi ankaŭ nenion 
havas kontraŭ la sankcio, kiel diris nia tre bonkora 
kolego, la ministro Inkvizicissimus. Sed la demando 
pri Esperanto estus pura bagatelo kompare aliaj, 
kiuj ankoraŭ ne estas solvitaj. Mi parolas pri la 
politika ekonomio, la plej grava punkto de nia 
epoko. Mi faris la sekvantan eksperimenton. Mi 
izolis 3.000 muŝojn sub vitra kloŝo, kien mi metis 
pesitan pecon de sukero. Post semajno la sukero 
estis manĝita, kaj de tio mi kalkulis, ke ĉiu muŝo 
konsumas daŭre monato 0,13 funton da sukero de 
valoro de 10 centimoj. En ĉiu hotelo, daŭre unu 
sezono, cirkulacias ĉirkaŭ 1,3 milionoj da muŝoj. 
Sekve ĉiu muŝo kostas al la hotelisto almenaŭ 30 
centimojn, kaj 1,3 milionoj rabas ne malpli ol 
400.000 frankojn, kiujn la hotelisto perdas. Mia 
esploro estis siatempe diskutata de ĉiuj gazetoj. Nu, 
sinjoroj, mi nenion havas kontraŭ Esperanto, sed 
diru, kion vi kalkulas pli grava, la sanktan institu
cion de privataj proprajoj, la demandon pri la 
ĉirkaŭŝtelo de la universo, mallonge, la temon pri 
la muŝoj aŭ tiun pri sekreta lingvo de artfaritaj 
societoj ?

— La oratoro estas prava ! — diris la pastro 
Sinekurissimus.— Ĉiuj malbonoj venas deFrancujo. 
Kiel oni scias, Esperanto naskiĝis en Rusujo, kaj 
per la helpo de Dio ĝi vegetis tie tre pace en virgaj 
arbaroj, en tundroj, en Siberio. Sed la maltrankvilaj 
francaj kapoj, tiuj ĉi lanternistoj, petrolistoj, eks- 
propriigistoj de la ekleziaj bienoj, levis la torĉon de 
la brulego, la verdan standardon kun la kvinpinta 
stelo. Vi scias, sinjoroj, Francujo estas la hipnozisto 
de la mondo. Kiam ĝi tuŝas la violonon, la universo 
tuj dancas. La abomena franca respubliko disvast
igis Esperanton kaj....

— Mi protestas kontraŭ tiu ĉi nigra insulto ! — 
interrompis lin la franca deputato. — Kiu diras, ke 
Francujo estas respubliko ? Neniam ! Se en nia 
dolĉa lando troviĝas malgranda bando de Maratoj 
kaj de aliaj sentaŭguloj, tio ĉi estas escepto. La 
francoj estas pur'j rojalistoj. Ni baldaŭ enterigos 
la kadukan epokon de modernuloj kaj de senpatr- 
ujanoj. Sed pri Esperanto mi devas diri, ke ni cedu 
al la postuloj de la tempo. Antaŭ mia elektigo mi 
promesis defendi tiun ĉi lingvon, kion mi ĝis hodiaŭ 
ne faris pro manko de oportuna akcidento. Sed 
baldaŭ okazos la reelekto, kaj al mi ŝajnas, ke mi 
devas....

— Jes! — diris sarkasme la pastro Sinekurissi
mus. — jes! Vidu tiun ĉi sinjoron, kiu defendas 
Esperanton, por krei al si sinekuron !

— Sinjoro Sinekurissimus, mi postulas ke vi 
reprenu tiun ĉi kalumnion !

— Pacon, mi petas vin, sinjoroj! — enmiksiĝis la 
prezidanto Kanibalissimus. — Ne forgesu la devon
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de la respekto! Ne mordu unu la alian, kio estus 
kanibaleco. Se ni ĉesos estimi nin reciproke, kiu 
alia restos en la mondo por estimi nin ?

La komisianoj sentis sin konsumitaj de la disvol
vita energio. Oni sin metis al la balotado. Sinjoro 
Kanibalissimus, kiel prezidanto, ne partoprenis ĝin 
kaj nur observis. La rezultato estis 4 nigraj globoj 
kontraŭ Esperanto. La prezidanto, serĉante la kvi
nan, tiel laciĝis, ke li svenfalis. Oni kriis helpon kaj 
vokis la mediciniston Obskurantissimus. Sed tiu ĉi 
sidis sur sia seĝo kun vitriĝintaj okuloj, ĉar li sim
ple mortis de la granda aĝo. Li tenis en la rigid
iĝinta pugno nigran balotglobon, kiu kaŭzis la 
svenon al la prezidanto. Tiel pereis la sola helpo 
de la antiesperantistoj. La restintaj komisianoj 
longe sidis sur siaj seĝoj kaj sendube asociiĝus al 
sia feliĉega kolego, se kelkaj esperantistoj, mirante 
la daŭron de la kunsido, ne enirus la salonon de la 
konferenco La komisianoj ankoraŭ spiris. Singar
deme oni ilin transportis domen en palankenoj, 
donis al ili oksigenon kaj faris enŝprucon de mosko. 
Tiel de la 6 inteligentuloj restis 5, kaj kune kun la 
papuasoj, kozakoj, ajnosoj kaj la blankaj ursoj ne 
malpli ol 20.

Esperanto ne ricevis la sankcion.
Kiam, la sekvintan tagon, kelkaj esperantistoj 

venis al la estro de la Universala Federacio de 
socialistoj kaj timeme demandis lin pri la sankcio 
kaj pri la sorto de Esperanto, li malĝoje respondis :

— Sajnas, ke ni denove taris fiaskon.
La fakto estis ke la 20 antiesperantistoj restis sur 

sia pozicio.
La registaroj, kun dolerego en la koro, ne vidis 

la eblon doni la sankcion.
A. Kofman.

N® 8. Por arbitracio de Andreu’ Carncgie, tradukis \V. W
Pad field kaj H. Maresquellc..........................fr. 0.50 sp. 0.20

No 13. Formulo pri Malarmo de Otto linfrid. tradukis 
P. Christaller . ................................................... fr. 0.23 sin. 0.10

%
Ce hi lernada Propagandejo,

Merlon Abbey, London S. IV.
Tutmonda anekdotaro, kajero unua......................... sp. 0.10
Ŝlosilo por Bohemoj (Kliĉ)..............................................sp. 0.04
Neutralni jazyk mezinarodni Esperanto por Bohemoj.

..................................................................................................... sp. 0.01
Die Internationale Hilfssprache Esperanto en germana 

lingvo. Prezo nemontrita.

('.e lnternacia Asocio Paco-Libereco.
rue de Sainlonge, Paris fii").

Les Anarchistes et la Langue internationale Esperanto 
par Em. Chapclier et Gassv Marin.
.......................................... *......................................fr. 0.15 sp. 0.06

L Esperanto et 1’avenir du monde par C. A. Laisant. 
.....................................................................................fr. (».15 sp. 0.06

Cc Presa Esperantista Societo, 
T». rne Lacépède, Paris.

Du Slavaj rakontoj (M. Gorkij & I. Vazor).
..................................................................................... fr. 0.60 sp. 0.24

La Sendependa Ordeno de la Bontemplanoj, tradukis
M. (iautrot................................................................. fr. 0.40 sp. 0.16

Ce Eldonejo « Esperanto »
8, rue Horn/ l.gsberg. Gemme.

Konsuloj kaj Esperanto-oficejoj.
fr. 0.50.... sm. 0.20

Ce Esperantista ('entra Oficejo
ol, rue dii Ctichy, Paris.

Esperantista Societaro (Dee. 1907).
Kvara eldono........................................ fr. 1.50 sm. 0.60

L'Esperanto et les institutions publiques premiere partie, 
documents en langue francaise.
.................................................. fr. 1.25 sm. 0.50

BIBLIOGRAFIO.

Librejo Hachette kaj K°,
7.9, lhmlenard SI. Germain, Paris. 

Libro de 1’ Humoraĵo. Reeldono de la tre gaja libro de 
S'" Paul de Lcngvel, de kiu linna eldono aperis dum la jaro 1899. 
......................... ‘...................................................... fr. 2.50 sp. 1.00 

Provo de Marista Terminaro verkita sub la direklo de 
M. Bollet de 1'lsle.
..................................................................................fr. 1.50 sm. 0 6'1 

Dizionaro Italiano-Esperanto di (i. Meazz.ini,
........................................................................Liroj 2.50 spili. 1.00

Ce Imprenta International, 
Me.vico.

Album Recuerdo de la Sociedad Central Esperantista. 
Prezo nemontrita.

Ĉe L. E. Cane!,
ii, rue Manigne. Limoges (Franclando). 

« L’ Espero ». Stenografia sistemo tule speciale verkita por 
Esperanto, de Ch. Baril.
..................................................................................... fr. 1.50 sp. 0.60

Libraro Pacifisma, 
ĉe Presa Societo, iki rue Lacépède, Paris.

N° 7. Estonta milito lati la instruoj de Johano tle Blodi, 
tradukis diversaj Esperantistoj.................... fr. 1.50 sp. 0.60

Ĉe « Librairie Esperantiste »
/5, rue Montmarlre, Paris,

Evolucio libera aŭ Akademio de A. Michaux.
Prezo ne montrita.

MUZIKO.

Maison Musicale Moderne,
88, Galerie de Commerce, Hru.velles.

Kuŝas Somero, poezio de E. de Kanalosŝi-Lciler, muziko de 
E. de Ménil.

Mi aŭdas vin, poezio de Leono Zamenhof, muziko de E. de 
Ménil.

Ciu kanto . . . fr. l.(MI sp. 0.10

Ce — lti, Weslbourne Gardens,
Hone, Susse.v, England.

La Vagabondino, kanio, versoj de C. Oxenford, Muziko ile 
Celia Burleigh................................................................. 6'1

Ĉe ltrita Esperanta Asocio
Uki, Higli Molboni, London,

Esperanto. Kvarvoĉa Kanteto, vortoj (ne muliaj)
Blaikie, Muziko de K. H. Saxton............................. 3d

Avizo.—Tiun ĉi rubrikon ni daŭrigos laŭ apero de novaj libroj
La Esperantistoj de ĉiuj landoj povas ricevi senpagan enskri

bon de siaj verkoj, post sendo ile la libroj.
Plezure ni ankaŭ ricevos la informojn pri forgesata anonco 

aŭ pri eraro.

sm. 0.24

IV. C. 
de James
sm. 0.12
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La Belgique
artistique et littéraire,

Ĵlcvue

NATIONALE DU MOUVEMENT INTELLECTUEL.

Paraissant en fascicules mensuels d’au moins 
150 pages, LA BELGIQUE est la plus im
portante de nos publications périodiques.Elle 
publie des articles d’art, de littérature, de 
critique, d’érudition, etc., signes des nonis 
les plus autorisés du monde intellectuel 
belge.

Tous les mois :
CHRONIQUE DES LIVRES.
LES SALONS.
LES THEATRES.
LES CONCERTS.

Ati OMNE MENT:
BELGIQUE. 1 AN : 12 FR. 6 MOIS s 7 FR. 3 MOIS : 4 FR. 
ÉTRANGER. ■> 15 FR. » 9 FR. » 5 FR.

LE NUMERO : l FR. 25 CHEZ TOUS LES 
LIBRAIRES.

BUREAUX :
26-28, Rue des Minimes, BRUXELLES.

Directeur: A. VAN DER SYP,
Bruxelles — 76, Rue Lefrancq, 76 — Bruxelles.SPÉCIALITÉ DE VOYAGES DE LOXE POÜR MOCES
â prix réduits et à forfait, avec prolongation facultativo des 

séjours dans chaque loealité.

VOYRGES PARTICULIERS 
pour une ou plusieurs personnes, avec itinéraires et organisa

tion iiii gre des voyagenrs.

Voyages collectifs pour tous pays, 
accompagnés et diriges, pour Familles et Societe», à partir 

de dix personnes,
BILLETS CIRCULAIRES. RENSEIGNEMENTS GRATUITS.

LUEBLA.

Internacia Socia Revuo
MONATA ESPERANTA GAZETO

Internacie redaktata kaj ilustrata pri ĉio. kio interesas la 
homaran vivadon.

Redakcio kaj Administracio : 45, Rue de Saintonge. Paris 3e 
Jara abono : 6 frankoj (2.40 Sm.) (pageblaj laŭvole kvaron

jare fr. 1,75 (70 Sd.)
Abonantoj-monoferanto) ; Jare almenaŭ 20 fr. (<S Sm.) 

Por ricevi unu numeron, oni sendu (50 cent. (24 Sd.)

La Revuo,
internacia monata literatura gazeto, kun 

konstanta kunlaborado de
Dr0 ZRMENHOF,

Ĉe Hachette k. K°, 79, Bould St.-Germain, Paris.
Jare : Fr. 7. (2,80 Sm.)

lnternacia Scienca Revuo
Oficiala Monata Organo de la 

lnternacia Scienca Oficejo Esperantista
JARA ABONO: 2,75 SPESMILOJ — 7 FR. 

UNU N0:25 SPESDEKOJ.
A

Ce la Administracio kaj Redakcio:
6, rue Bovy-Ljrsberg en Ĝenevo (Suisse).

“ TRA LA MONDO ”
Tutmonda multilustrata revuo esperanta

Nuntempaĵoj; arto, literaturo, sciencoj; komerco, industri o 
militistaro, maristaro; teatro; sportoj; virina kaj gejunula 
paĝo ; felietono ; ludoj, konkursoj kun valoraj monaj premioj.

Ciuj artikoloj estas verkitaj de anoj de 1’ landoj pritraktataj; 
senpaga specimeno laŭ peto al Administranto de T. L. M., 
15, des 2 Gares, Meudon (S. O). France, kaj al 
Administranto de la Belga Sonorilo.

Oni abonas « Tra la Mondo » ĉe la belgaj, holandaj kaj 
danaj pos toficejoj.

Postulu «Tra la Mondo » en ĉiuj francaj stacidomoj.

Praktika Revuo de Komercaj Sciencoj.
Redaktata en franca lingvo sub la direkcio de 

Sinjoro O. Orban, profesoro ĉe la Universitato de 
Lieĝo. — Eliras ĉiumonate dum naŭ monatoj, de la 
15a de Oktobro ĝis la Ia de Aŭgusto.

Unu numero: LOO franko. (40Sd.) 
JARA ABONO : Belgujo : 5.00 frankoj. 2 Sm.)

Alilando : 7.50 frankoj. (3 Sm.)
Sin turni al la Direktoro, 26, rue Basse Wez,

LIEĜO (LIEGE).

L’Espérantiste.
Organe de la Société Française pour la propaga

tion de FEsperanto; rédigé en français et en Espe
ranto. Directeur: M. L. de Beaufront, Louviers 
(Eure, France).

Abonnement simple . . . fr. 3.50 (1.40 Sm.)
Avec inscription à la Société fr. 4.00 (1.60 Sm.)
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ATENTU!
La lerta homo, kiu pretendis fari tiom da aferoj 

kiom li volis sen ia anonco, ĵus perforte devis 
akcepti nepre helpon de anoncoj; la afiŝo estas 
titolita:

AŬTORITATA VENDO PRO JUSTECO.

L’homme habile qui prétendait faire autant 
d’afíaires qu’il voulait sans aucune publicité, vient 
d’etre force de recourir aux annonces quand meme; 
1’affiche est intitulée :

VENTE PAR AUTORITÉ DE JUSTICE.
(.4 neriĉan Druggist).

Franca-Brita Ekspozicio.
Pensio por gesinjoroj. Hejmaj komfortaĵoj. Bano. 

Moderaj prezoj. Oni parolas Esperante, Angle 
France. Sino O’Connor, Esperanto-House, 17, S1 
Stephens Sqr., Bayswater, London.

Esperantistoj !
AĈETU LA VINOJN KIUJN VI BEZONAS ĈE LA

Firmo ALFRED HURENT-DESCOTTE
VINOJ

en SOIGNIES (Belgique).
Fondita en 1880.

Ĉefaj vinoj de Bordeaux kaj de Bourgogne.
Diversaj blankaj vinoj, Ĉampano, hispanaj kaj portugalaj vino 

KORBOJ 
povantaj enteni sortimenton da 20 boteloj da diversaj vinoj 

Speciala prezo por Esperantistoj. 
Oni korespondas Esperante. — Prezaro al dezirantoj. 

Sendu la korespondaĵojn al
Sinjoro Alfred PUTSAGE-LAURENT,

r/.voj.
en HOUDENG-AIMERIES (Belgique). (83)

SUB-POŜTSIGNOJ ESPERANTO 
speciale eldonitaj por la Belgaj poŝtsignoj.

La Signo Esperantista
estas

LA VERDA STELO
kaj

la verda stelo estas la SIGNO « GASSE >»
la plej bela, — malkara, — simbola kaj scia, vere disvasti
gita internacie rekonilo esperantista; ne estante ŝtofa, ĝi ne 
difektiĝas.

Prezo fr. 1.00 (40 Sd.) afranke en Belgujo. Sin turni al la 
Administracio de la ĵurnalo. Aldoni la monon.

Po almenaŭ 1'2 : /r. 0,75.

SPINEUX & C, Bruselo,
POLIOLOTA LIBREJO, FONDITA EN 1833

3, RUE DU BOIS SAUVAGE-
Vendas ĉiujn esperantajn librojn.

KORESPONDAS ESPERANTE.
TELEFONO N® 3688. (89)

Kampa-domo vendota.
•

2au de Junio 14an horon, en la domo komunuma 
de « Anthisnes », vendo publika de bela kampa- 
domo kun parko 3 h. 39 a., en « Villers-aux-Tours », 
Esneux (Belgujo).

Sin turni al notario Horion en Villers-aux-Tours, 
vojen « Anthisnes ». Postuli afiŝon klarigitan.

Skribu Esperante.

LUEBLA.

Tri koloroj : BLUA, RUĜA, VERDA, 
harmoniĝas kun la koloroj de la oficialaj poŝtsignoj.

La plej originala propagandilo

aĉeteblaj ĉe la sekretario de la Ligo,
53, rue Ten Bosch

BRUXELLES.

La cento da ekzempleroj........................ fr. 1.00
aldonu 0.10 pur la sendo en Belglando kaj 

0.25 por la sendo eksterlande

LAnnoacB Tiffliroiugioe
ĈIUMONATA ORGANO DE LA KOLEKTANTOJ 

de poŝtsignoj, ĵurnaloj kaj ilustritaj poŝtkartoj 
estas unu el la plej bonaj iloj por publikigo kaj por 
la interŝanĝantoj.

Ĝi ekzistas de 15 jaroj, kalkulas abonantojn en 
ĉiuj landoj de la mondo, kaj estas la OFICIALA 
ORGANO DE DEK FILATELAJ KAJ PRESAL 
AMANTAJ SOCIETOJ; al ĉiuj inembroj de tiuj 
societoj, ĝi estas sendata devige.
JARA ABONO: 2 frankoj (80 Sd.) en ĉiuj landoj. 
MALGRANDAJ ANONCOJ : 3 frankoj (1,20 Sm.) 

por 12 enpresigoj po 4 linioj.
Sin turni al la Direktoro Sro ARMAND DETHIER, 

66, rue Floris, Bruxelles, Belgique.


